Kultur för alla!

kUltUrvEckAn
29/9–7/10 2017
MUsiK | utStäLlnIngAr | TEatEr
Körsång | filM | maT & drYck
oCh MycKet meR!

NYnäShaMn

ProGraMmeT
PÅ WebBen
Fullständigt program med uppdateringar hittar
du på www.nynashamn.se eller på Facebook:
www.facebook.com/kulturveckannynashamn/

NU kör Vi!
Äntligen dags att få presentera programmet för Kulturveckan 2017.
Vi är stolta och mycket glada över det rika innehållet och det
engagemang som många kulturaktörer har bidragit med. Engagemanget runt Kulturveckan ökar för varje år vilket är en spännande
utveckling!
Syftet med Kulturveckan är att lyfta fram alla goda krafter inom
kultursektorn i närsamhället, som stärker och gläder både kropp
och själ. Och för dig som besökare, att hitta något som inspirerar
och ger energipåfyllning till vardagen.
Stor delaktighet och samverkan har gjort att årets Kulturvecka
erbjuder något extra vissa dagar: En inledande Kultur After Work,
Barnkulturdag och en Kulturfest som får avsluta veckan den
7 oktober. Vi satsar på både kända artister och lokala band och
aktörer. Kom och låt er njuta av det som erbjuds. Vi ses väl den
29 september? Då vi startar veckan på Ankaret i Folkets Hus
Nynäshamn – med en kultur-dignande After Work för hela
kommunen.

Varmt välkomna!
Agneta Ström Granlund,
Kultur- och fritidschef
Petra Garnås, projektledare

NyhEt!en

I år satsar vi äv
der
på mat & dryck un
kulturveckan.

FRedAg 29 SepTemBer
KulTur afTer woRk
PÅ AnkAreT
Kl. 15.00, Folket Hus
Vi kickar igång Kulturveckan med
en härlig After Work med mingel,
musik, god mat & dryck!
• Trubadur Björn Arnehall
• Voice 2 Voice, Kulturskolan
under ledning av Jenny Bax
• Caroline Wennergren trio
med piano, bas & trummor
• KulturQuiz och sång tillsammans
med Petra Garnås och Björn
Arnehall.
Priser sponsrade från Folkets Hus
och Kultur- & Fritidsavdelningen
Arr: Jin Jazz, Folkets Hus och
Kultur- & Fritidsavdelningen

Caroline
Wennergren trio
Björn
Arnehall

MinImÄSsa
15.00, Folkets Hus foajé
Välkommen att träffa ett urval av medverkande aktörer under årets
Kulturvecka, samt andra föreningar & verksamheter: Konstbutiken Konstartera,
Konst och Hantverksföreningen, Feel the Vibes, Jin Jazz, ABF-kören Babords
Halsar, Björsta Källa keramik och Ekocafé, Rädda barnen, PRO, Nynäshamns
trädgårdsamatörer, Nynäshamns Konstförening.

lördAg 30
sEptEmbEr
TecKniNg
Och koPpaRgrAfiK
Kl. 10.00–15.00, Konstpoolen
Två dagar i ateljén på Konstpoolen.
Vi utvecklar, tillsammans med Fredrik
Johansson Marle, vårt tecknande
med linjer, schatteringar och vi skapar med skiftningar och perspektiv.
Förmågorna använder vi för att göra
och trycka grafik från kopparplåt.
I kopparplåten jobbar vi med att
skapa linjer och gråskala med torrnål, linjeetsning och akvatint. Trycken gör vi i liten upplaga, i grafikpress,
på koppartryckspapper.
12 studietimmar, kl 10–15, 1400 kr per
kurstillfälle. 30/9–1/10, helg
Teckningsmaterial, grafikmaterial (nålar,
etsstål, syrabad) och tryckpapper ingår.
Kopparplåt finns att köpa till förmånligt pris.
www.konstartera.se
Arr: Konstbutiken Konstartera i samarbete
med ABF Södertörn

VerNisSagE
Och hÖStsAloNg
11.00–16.00, Godsmagasinet
Här medverkar förutom föreningens
egna konstnärer även Olivera Savic
Popovic.
Övriga öppettider: 1/10, 6–8/10, 13–15/10,
klockan 10.00–16.00.
Arr: Konst- och Hantverksföreningen

VerNisSagE
11.00–14.00, Nynäshamns konsthall, Nynäshamns bibliotek
Fem konstnärer från Uppsala
Konstnärsklubb: Bodil Gellermark,
Marianne Gustafsson, Eva Hedberg,
Kirsten Holm och Birgitta Nordström
Wiklund visar keramik, stenskulptur,
grafik och måleri.
Utställningen pågår t o m 21/10.

PlaYstAtiOn Och
TruMpeTmÄStaRna
FrÅN kUltUrsKolAn
UppTrÄDer
12.00–12.30, Stadshusplatsen
Till förmån för Insamlingen till Världens barn. (vid dåligt väder flyttas
konserten in till Mysingen, Folkets
Hus)

DriLl & dRulL
BarNteAteR vÅgeN
14.00, Folkets Hus
Entré: Vuxna 80:-, barn 50:Arr: Folkets Hus
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BarNkuLtuRdaG 30/9
11.00–15.00, Folkets Hus
En kulturdag för alla barn! Prova
på aktiviteter 11–15, scenprogram
11–14. Biblioteket har extraöppet
11–16, skaparverkstad i Sagorummet 14–16.

Ösmos ba
rn

• Clown-workshop med
clownerna Max & Nix
• Schack – Stora Vika schackklubb
• Gongavslappning – Feel the vibe
• Dansföreställning (byggd på
bilderbok) – Birgittas dans &
Nynäshamns bibliotek
• Stafflimålning
– Konstbutiken Konstartera
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• Rädda barnen
Medverkande på scenen:
Clownerna Max & Nix, Birgittas
Dans, Ösmos barn
Dagens konferencier & värdinna:
Camilla Janson Rönning
Insamling till Världens Barn
Fullständigt program och uppdateringar hittar du på nynashamn.se
och på Facebook: www.facebook.
com/kulturveckannynashamn.

tällning
Dansföres

På scen:

Clownerna
Max & Nix

Ung frItiD i viLlaN –
ÖppEt Hus heLa VecKan!

LokAla poP- Och
RocKakTer

Här visas en fast fotoutställning gjord
av ungdomar på storbild.

15.00–23.00, Eight Friends Inns
uteservering

I övrigt erbjuds olika aktiviteter varje
dag. Allt från dans till musikproduktion med Vägen ut.
För mer info gå in på www.nynashamn.se
eller sociala medier som FB och Instagram.

Puben ligger i det anrika stationshuset och ståtar med Nynäshamns
största öl- och whiskysortiment.
Även alkoholfria alternativ och mat
serveras.

KonSt I sKylTfÖNstEr

VÄlKomMen heM jAnnE!

29/9–8/10, Centrum

Från 18.00. Folkets Hus, Kusten

Välkommen till en konstutställning i
stadsmiljö då lokala konstnärers verk

En kväll där Janne Bark vänt hemåt
och berättar om sin resa i tid och
rum genom musiken. En liten kille
med en stor gitarr, som ville spela
Jimi Hendrix, steg en dag in på
Musikskolan i Nynäshamn.

flyttar närmare folket och ställs ut
i Nynäshamns skyltfönster. Kartor
finns hos medverkande butiker/verksamheter, i kommunhusets reception, på Konstartera/Konstpoolen
samt på webben.
Arr: Konstbutiken Konstartera & Nynäshamns stadskärneförening

Bar och pubmeny. Entré 100 kr. Förköp Folkets hus biljettkassa dagtid.
Arr: Folkets hus Nynäshamn och Trubadurtåget Nynäshamn

KonSt, laRs TÄrNinG
1/9–6/10 Restaurang Nalowan
Lars Tärning, skiktmålning.
(OBS! Stängt på måndagar).

GonGavSlaPpnIng
15.00–15.30, Folkets Hus
Djupavslappning till ljudet och
vibrationerna av Gong-Gongen.
En fantastisk upplevelse.
Drop-in, begränsat antal platser.
Arr: Feel the Vibes, Mattias Sundman
mattias@feelthevibes.se

Janne Bark

HemBygDsgÅrdEn
By NigHt
19.00–21.00, Luddes gränd 2
Kom, se och upplev Hembygdsgården i Nynäshamn, som du aldrig
har sett den förut, i lyktors och
marschallers sken. Möt Ludde,
gumman i Sand och innevånarna
i Trollstastugan. Några hus är
öppna och smedjan är igång.
www.nynashembygd.se
Arr: Hembygdsföreningen

En MagIsk kvÄll
PÅ KonStpOolEn!
19.00, Konstpoolen
Musikalisk magi och riktig magi
erbjuds när Vinylkompaniet spelar
60-talslåtar och Håkan ”Bara Bluff”
Pettersson underhåller med trollerikonster på Konstpoolen!
Entré 100:Kvällens tips serveras på Kafé Radiokakan
från 18.00

söndAg
1 okTobEr
LopPis
10.00–14.00, Mysingen i Folkets Hus
Utställare anmäler sig till Dorothy.
Tel: 0706-01 90 01
Arr: Folkets Hus & Dorothy Lindberg

HÖgMÄsSa
11.00, Nynäshamns kyrka
Högmässa för små och stora. Dopminnesdag för de som döptes för ett
år sedan. Kyrkkaffe och tårta efteråt.
Arr: Svenska Kyrkan

VisAftOn I
CorNelIs AndA
14.00–18.00, Folkets hus, Kusten.
Ett musikaliskt möte kring Cornelis
sånger och svensk vistradition.
• Matti Vuorinen sjunger ur sin
egen visskatt. Sånger som man
både begriper och som griper!
• Vandringsmän, Dan Anderssontolkare av rang.
Vi serverar en av Cornelis favoriter,
Pytt i panna och glass.
Entré inkl. mat 150:-, endast entré 80:Förköp i Folkets Hus biljettkassa
mån–tis 8–19, ons–fre 8–17,
lör 11–14.
Arr: Folkets hus Nynäshamn och Trubadurtåget Nynäshamn

NyhEt!en

I år satsar vi äv
der
på mat & dryck un
kulturveckan.

MÅnDag
2 oKtoBer
Bio thE nIle hiLtoN
IncIdeNt
18.00, PLATS?
Biljettpris: 120:-. Från 15 år.

BokPraT fÖr VuxNa
15.00, Nynäshamns bibliotek
Biblioteket boktipsar vuxna och bjuder på kaffe. Du kan också vara med
och boktipsa!

SkaParVerKstAd
15.00–19.00, Sagorummet,
Nynäshamns bibliotek
För barn samt små barn i vuxet sällskap. Pyssel och skapande. Gratis.

NynÄshAmnS
KamMarKÖr
19.00–21.30, Församlingshemmet
Kammarkören och körledare Karl
Nicklas Gustavsson bjuder in till Öppen repetition & körmingel. I pausen
bjuds på fika och trevligt sällskap.
Arr: Nynäshamns Kammarkör

tIsDag
3 oKtoBer
SagOstUnd

9.30–10.00, Sorunda bibliotek
För barn 4–5 år. Andrea berättar en
saga och det blir också några rim
och ramsor. Anmäl innan om du
kommer med en grupp barn.
Anmälan till sorunda.bibliotek@nynashamn.se eller 08-531 970 38.
Arr: Sorunda bibliotek

KvÄLlsÖppEt
I bIldArkIveT
16.00–19.00, Nynäshamns bibliotek

KonSerT fÖr VÄrLdeNs
BarN
19.00, Nynäshamns kyrka
Nynäshamns barn och ungdomar
medverkar.
Arr: Svenska kyrkan

SagOstUnd
10.00, Ösmo bibliotek
Högläsning i barnhörnan. För barn
från 4 år.
Föranmälan till biblioteket om
du kommer med en större grupp.
Telefon: 08-520 735 52 eller osmo.
bibliotek@nynashamn.se.
Arr: Ösmo bibliotek

SopPluNch

BokFikA

11.30, Församlingshemmet

15.00, Nynäshamns bibliotek.

Sopplunch med underhållning. Inleds med andakt. Soppa + kaffe 25:-

För dig som är 9-12 år.

Arr: Svenska kyrkan

LunChaKadEmi
– hAmnEn I nOrvIk

MÖt joUrnAliSteN
Och fÖRfaTtaRen
KarIn AlfRedSsoN
18.00–19.30, Nynäshamns bibliotek

13.00, Konstpoolen
Föreläsning i samarbete med Stockholms Hamnar. Stockholms Hamnar
är i full gång med bygget av en ny
godshamn på Norvikudden i utkanten av Nynäshamn. Norviks hamn
kommer att bli Sveriges näst största
containerhamn och beräknas stå klar
vid årsskiftet 2019/2020. Välkommen
till en föreläsning där Stockholms
Hamnar berättar om ett miljardprojekt som har stor betydelse för
Nynäshamns fortsatta utveckling.

Hej pÅ´Re PojKjÄVel!

Inträde: 40:-. Insläpp från 12.30

Text: Niklas Liljehammar

Arr: ABF Södertörn i samarbete med Konstpoolen

Uppläsare: Mikael Lindström

SpeLtrÄff
15.00–17.30, Ösmo bibliotek
Vi spelar coola brädspel.
Ålder 10–13 år.
Föranmälan till biblioteket.
Telefon: 08-520 735 52 eller
osmo.bibliotek@nynashamn.se.
Arr: Ösmo bibliotek

18.00–20.00, Kafé Radiokakan och
Konstpoolen
En berättelse i ord, bild och musik
om en grabb och en gubbe och
en osannolik vänskap. Under tiden
målar konstnären Fredrik Johansson
bilder/scener ur texten som visas i
realtid, s.k actionmåleri. Detta omsluts med passade tongångar från
flygel av Lena Lundgren.

Kvällen inleds med kvällens tips från
Kafé Radiokakan från 18.00. Uppläsningen börjar på Konstpoolen 19.00.
Fri entré. OBS! Begränsat antal platser, kom i tid!
Boken ’Hej på’re pojkjävel!’ finns till försäljning under kvällen. Allt överskott går till
diabetesforskningen.
Arr: Kafé Radiokakan/Mopedum Svenska
Nostagimuseet, Konstpoolen och Trubadurtåget Nynäshamn

oNsdAg
tOrsDag
4 oKtoBer 5 oKtoBer
SalOngEns fiLmcIrkEl
13.00–15.30, Nynäshamns bibliotek

BabYryTmiK mEd
MatHilDa KurTssOn

Salongens filmcirkel visar film
i Sagorummet – en trappa ner.

10.00, Nynäshamns bibliotek

WorKshOp Med
KonSt- ocH hAntVerKsFÖrEniNgeN

En Dag fÖR sEniOreR
Och anHÖrIga

16.00–20.00, Folkets Hus
Kom och prova på olika slags
smycketillverkning, vävning, trätäljning m.m. Du betalar bara för
det material du använder.
Arr: Konst- och Hantverksföreningen

PsaLmtOppEn
19.00, Kafé Radiokakan
Kom och sjung tio favoritpsalmer,
rösta och sjung vinnarpsalmen igen!
Eftersom det dessutom är Kanelbullens dag kommer Nisses legendariskt
goda kanelbullar att serveras!
Fri entré.
Arr: Kafé Radiokakan/Mopedum Svenska Nostagimuseet och Svenska kyrkan
Nynäshamn

Fri entré.

10.30–15.45, Folkets Hus
10.30: Testa balans, styrka och
träningsformer.
12.00: Gratis sopplunch – biljett
krävs.
13.00: Information om aktiviteter
i kommunen för äldre.
14.00: Katarina Hultling föreläser:
Våga leva ditt liv – det är aldrig försent. En föreläsning om
livet och om mänskligt mod.
För mer information:
www.nynashamn.se/anhöriga
eller ring 08-520 738 75
Arr: Nynäshamns kommun

LufFarSlÖJd FÖr vuXna
12.30–15.30, Sagorummet,
Nynäshamns bibliotek
Begränsat antal platser.
Anmälan i infodisken på biblioteket.

KÖrÖvnIng meD sJunG
Och mÅ brA

Cecilia Medin

13.00, Nynäshamns kyrka
Kanske har du alltid varit sugen på att
sjunga i kör men aldrig vågat? Då är
det dags! Här kan alla vara med. Kom
och prova!

lördAg
7 oKtoBer
SpeLmaNi
14.00–15.30, Sorunda bibliotek
Vi spelar med bräde, kort och tärning. Från ca 11 år. Anmäl dig innan
till biblioteket. Från 11.00 är det öppet hus med utställning av brädspelen vi brukar spela.
Anmälan till sorunda.bibliotek@nynashamn.se eller 08-5319 7038.
Arr: Sorunda bibliotek

KonStuTstÄllNinG
Med ceCilIa MedIn
15.00–17.00, Folkets Hus,
lokalen Sundet
Den lokala konstnären Cecilia Medin
ställer ut sina oljemålningar och
akvareller. Hon har tidigare ställt ut
på Konstpoolen här i Nynäshamn.
www.ceciliamedinkonst.se

KonSt MarIanNe KubE
12.00–15.00, Restaurang Nalowan
Vernissage med Marianne Kube,
akvareller. Utställningen fortsätter
t.o.m. 3 november. Obs! Stängt på
måndagar.

SPELMANI!

KulTurFesT lÖrdAgeN 7 okTobEr
16.30–24.00, Mysingen, Folkets Hus
Varmt välkommen att fira av årets Kulturvecka med ett pärlband av lokala
artister från ABF Södertörn och sångerskan Shirley Clamp!
Allas vår Shirley blev ett med svenska folket när hon i Melodifestivalen 2004,
som en rödhårig yrhätta med en magisk sångröst fick tiden att stanna för oss
framför TV-apparaterna när hon knep andraplatsen med låten Min Kärlek.
Därefter har det blivit flertalet Melodifestivaler, turnéer i alla möjliga format,
TV-medverkan i både allvarliga och lekfulla program samt massor av alla
möjliga liveframträdanden runt om i vårt avlånga land.
I det egna showformatet ”Go’kväll mitt namn är Shirley Clamp” bjuder Shirley
och bandet på en äkta feelgood-show, denna kväll i akustisk sättning.
Showen rymmer både favoritlåtarna ur karriären men även Shirleys egna
humoristiska reflektioner över händelser, dråpligheter och kontraster i sitt
liv både som artist, mamma och kvinna mitt i livet. Förbered er på en innerlig
kväll med massor av musik, ett stort hjärta och massa humor!
Fri Entré. Begränsat antal platser.
Folkets hus har försäljning av mat & dryck.
Fullständigt program och spelschema hittar du på nynashamn.se och
på Facebook: www.facebook.com/kulturveckannynashamn
Arr: ABF Södertörn, Folkets Hus Nynäshamn, Kultur- och Fritidsavdelningen

bOnuSmAt Och
kUltUr
dRycK
söndAg 8 SkÄRgÅRdsHotEllEt
oKtoBer

NyhEt!

29 september 19.00. Räkafton med
skönsjungande trubadur på plats.
Pris: 225:-/person

BarNteAteR pÅ vÅgeN
14.00, Vågen
Kom hit! med Cirkus Saga.

Begränsat antal platser, endast
förbeställning.
Boka via info@skargardshotellet.se
eller 08-520 111 20

Entré: Vuxna 80:- och barn 50:-

ResTauRanG nAloWan

JubIleUmsKonSerT
– eN kÖrfEst meD
LutHer soM hEdeRsgÄst

7 oktober. Serveras vernissagelunch
à 99:-. Övriga dagar under Kulturveckan serverar restaurangen 4 små
rätter 129:-

17.00, Nynäshamns kyrka
Niklas Gustavsson berättar om
musikälskaren Martin Luther och
introducerar oss till kvällens konsert
i Nynäshamns kyrka.
Bach: Wachet auf, Telemann:
Ein Feste Burg ist unser Gott,
Mendelssohn: ur psalm 42

NynÄsgÅrdEn
29 september. Räkfrossa 18.00–
20.00 (en sittning kl 18)
Pris: 295:-. Barn 7–12 år 145:-,
0–6 år gratis.
Vi har även bra paketpriser på övernattning
inkl räkfrossa!

Nynäshamns kammarkör, Nynäshamns kyrkokör, Musikaliska sällskapets kammarkör, orkester.

Ring 08-520 205 90 eller e-mail
konferens@nynasgarden.se.

Sopran: Linnéa Törnqvist
Bas: Joris Grouwels

EigHt FriEndS iNn

Dirigenter: Niklas Gustavsson,
Inger Dalene

30 september 15.00–23.00. Musikunderhållning samt mat & dryck.

Foto: Studio Dittmer
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Mer inForMatIon hiTtaR dU pÅ
Www.nyNasHamN.sE
Följ oss på Facebook

www.facebook.com/kulturveckannynashamn

Kulturveckan stödjer

VI sTödJer kuLtuRveCkaN

