Program

2014

NYNÄSHAMNS
KULTURVECKOR

Liveuppträdanden, färgstarka utställningar av konst, porträtt, sopplunch och
kafferep. Konserter som lyfter taket, teater som tar oss till spännande världar
och sist men inte minst Kulturnatten för hela familjen i Nynäshamns centrum.

Psst! Om
ni tappar b
ort
programbla
det kan ni
läsa allt
som hände
r på vår he
msida:

www.nynash

amn.se

Här finns något för alla!
I Nynäshamn finns det många bra arenor där olika kulturella arrangemang lyfts fram. Vi har
också en mycket engagerad och delaktig befolkning. Genom Kulturveckornas aktiviteter bidrar vi
alla till att lyfta fram kulturen som en viktig del i våra liv och i vårt närsamhälle, vilket i sin tur
ger en god välfärd och en god folkhälsa. Tillsammans blir vi starka!
Engagemanget runt Kulturveckorna ökar för varje år, vilket är jätteroligt att se. Stor delaktighet och samverkan har gjort att årets Kulturveckor erbjuder något för alla. Kulturveckorna i
Nynäshamn börjar bli en etablerad aktivitet i Nynäshamns årliga aktivitetskalender - vilket är
helt fantastiskt!
Så en uppmaning till er alla, upp och hoppa, ge er ut och låt er njuta fullt ut av de aktiviteter
som erbjuds!
Anna Ljungdéll, Kommunstyrelsens ordförande
Maria Schneider, ordförande i Kultur och fritidsnämnden

Lördag 4 oktober

Utställning på Konstpoolen med Margareta
Jungerth Boo, måleri
Öppet: tis–fre 12–18, lör 11–15, sön 12–15
Utställning pågår till onsdag den 15 oktober

11.00–16.00 Idéutställning i Gamla Elverket, Gnistan
Sam Westerholm, konstnär - bjuder in till en provutställning med
skulpturer. Idén gäller att framöver använda Gnistan för ett permanent skulpturmuseum på samma sätt som Ebelingmuséet i Torshälla
och Bror Hjorts hus i Uppsala. Tanken är ett levande museum och en
samlingsplats med fika-möjligheter och pågående utställningar. En
elegant lösning för det gamla elverket.

Söndag 5 oktober
11.00–16.00 Decoupage
Prova på ett gammalt sätt att dekorera föremål tillsammans med
Britt Sjögren och Marianne Levin på Godsmagasinet.
Arr: Föreningen Konst och Hantverk i Nynäshamn
Kontakt: info@fkohnynas.se

Höstsalong på Godsmagasinet

11.00–16.00 Idéutställning i Gamla Elverket, Gnistan

Välkommen! Utställningen pågår 4 oktober till 19 oktober
Arr: Föreningen Konst och Hantverk i Nynäshamn
Kontakt: info@fkohnynas.se

Sam Westerholm, konstnär - bjuder in till en provutställning med
skulpturer. Idén gäller att framöver använda Gnistan för ett permanent skulpturmuseum på samma sätt som Ebelingmuséet i Torshälla
och Bror Hjorts hus i Uppsala. Tanken är ett levande museum och en
samlingsplats med fikamöjligheter och pågående utställningar. En
elegant lösning för det gamla elverket.

11.00–14.00 Sorunda bibliotek håller öppet
Ateljé G visar utställningen ”Konsten att ta nya grepp”
på Floravägen 3
Öppettider: ons–fre 11.00–18.00 (lunch 13–14)
lör-sön 13.00–17.00. Utställningen pågår 4–18 oktober.

11.00-14.00 Vernissage: ”KOMMUN”
Erik Danielsson visar färgfotografier 2009–2014
i Nynäshamns konsthall.
Utställningen pågår till den 26 oktober Arr: Nynäshamns bibliotek.

14.00 Uppträdande av Dansgruppen Ösmos barn
i matsalen på Balders äldreboende
16.00 Matiné på Vågen, Folkets Hus ”Småkryp”
Biljetter: 85:-

19.00 Film på Vågen, Folkets Hus ”Gone Girl”
Biljetter: 90:-

Måndag 6 oktober
Port nr 8 bjuder in till en Konstutställning på
deras övervåning på Fredsgatan 8 i Nynäshamn
Man visar keramisk skultptur specialiserad på Hästar ”Black & White”
stengodsskulptur, oljemålningar, konst bildterapi. Utställningen pågår
från den 6 oktober till och med den 18 oktober.
Öppetider: 13.00–18.00 vardagar
Kontakt: Peter Hellman, pwh@telia.com

19.00–21.00 Nynäshamns Kammarkör och körledare
Karl Nicklas Gustavsson bjuder in till Öppen repetition
& Körmingel
Församlingshemmet, Hamngatan 6 i Nynäshamn. Ett tillfälle att
uppleva musikaliskt hantverk, att lära lite om musik samt att vädra
lungorna om så önskas... I pausen bjuds på bubbel, fika & trevligt
sällskap!

Tisdag 7 oktober
11.30 Sopplunch och kort andakt med kulturprogram i
Nynäshamns Församlingshem

15.00 Onsdagsmys med filmtajm och tilltugg
för barn ca 3-6 år på Ösmo bibliotek. Vi visar ett par avsnitt ur
”Fem myror är flera än fyra elefanter”!
Begränsat antal platser Arr: Ösmo bibliotek

18.00–21.00 DJ kurs på Fritidsgården Exit i Ösmo
Arr: Fritidsgårdarna i Nynäshamn

17.00–20.00 Vik en bok

Välkommen till Godsmagasinet för att prova på! Vi viker bladen i en
bok till olika dekorativa mönster tillsammans med Marianne Levin.
Välkommen att även prova på tenntrådsbroderi. Se även på arbetet
och prata med Margit Roxell. Kontakt: info@fkohnynas.se
Arr: Föreningen Konst och Hantverk i Nynäshamn

19.00 Film på Vågen Folkets Hus ”Gone Girl”
Biljetter: 90:-

Torsdag 9 oktober
10.30 Sångstund för barn 0–2 år

Pris: 25:-. Arr: Nynäshamns Församling

En trappa ner i Nynäshamns bibliotek. Ingen sångröst krävs, bara
kom! Äldre syskon är självklart välkomna. Arr: Nynäshamns bibliotek

16.00–19.00 Kvällsöppet i Bildarkivet i Nynäshamns
bibliotek

11.30 Föredrag om Moa Martinsson och torsdagslunch
i Ösmo församlingshem

Onsdag 8 oktober
12.30 Lunchakademin på Konstpoolen i Nynäshamn
På Vikingavägen 39 – ”Konst men falsk”, en föreläsning av Heléne
Andersson, f.d kriminalinspektör och då en av landets främsta specialister på konstutredningar. Följ med i en rafflande polisutredning
om en bedragares framfart som slutade med Hovrättens dom. Ett
stort antal målningar togs i beslag vid en husrannsakan i bedragarens
bostad och i hans konstateljé.
Pris: 40:- Insläpp från 12:30
Arr: ABF Södertörn i samarbete med Konstpoolen

Lou-Lou Hillstad från Ösmo bibliotek berättar om Moa Martinsson
och hennes liv på torpet Johannesdal. Lunchmaten hämtas från Moas
receptbok! Kostnad: 40:- för lunch
Arr: Ösmo - Torö församling och Ösmo bibliotek

14.00–17.00 Sorunda Fritidsklubb har uteaktivitet:
skate/kick-bike.
Vi bjuder på grillad korv. Arr: Fritidsgårdarna i Nynäshamn

18.00 Fredagsmys med filmtajm och tilltugg på Ösmo
bibliotek
För barn ca 10–13 år. Vi visar en ”hemlig” men bra film och pratar om
den efteråt. Sedan kanske vi berättar ett par spökhistorier.
Begränsat antal platser. Arr: Ösmo bibliotek

19.00–23.00 Fritidsgården Next Sorunda bjuder in till
Livekväll
Öppet för alla åldrar. Fri entré. Arr: Fritidsgårdarna i Nynäshamn

18.00–22.00 Spelkväll för barn och unga
Sorunda bibliotek. Öppet hus. Arr: Sorunda bibliotek

Lördag 11 oktober
11.00 Work-shop för föräldrar på Nynäshamns
bibliotek.
19.00 Nostalgiafton i Moa Martinssons anda på Kafé
Radiokakan
Medverkande: Mathilda Kurtsson, Lou-Lou Hillstad och Harriet
Thurgren. Musiken består av Moas tonsatta dikter och Karl Gerhards
kupletter. Lou-Lou berättar om Moa och hennes författarskap och
Harriet är på plats för att sälja souvenirer och svara på frågor om
hennes farmor Moa. Det blir nostalgi i luften hela kvällen på stans
nostalgikafé! Pris: 50:-. Mat serveras från kl 18.00, pris 100:-.
Program, se: www.radiokakan.se.

Fredag 10 oktober
11.00–16.00 Välkommen till Godsmagasinet
Titta på arbete med halmslöjd och träffa Kaarina Pahlén.
Arr: Föreningen Konst och Hantverk i Nynäshamn
Kontakt: info@fkohnynas.se

13.00–14.30 Minidisco för barn 0-4 år
Nynäshamns bibliotek, en trappa ner. Vi skakar loss till gammalt
och nytt. Majskrokar och tilltugg för de små. Förboka på biblioteket,
kostnad: 10:-/barn. Begränsat antal platser
Arr: Nynäshamns bibliotek

Vi gör en personlig pek/barnbok. Ta med ca 20–40 utskrivna bilder/
foton i vanligt fotoformat ca 10x13 cm som du vill använda (t.ex. på
barnet i olika situationer, mor- och farföräldrar eller andra viktiga
personer i barnets närhet etc.). Föranmälan på biblioteket. Kostnad:
30:-/person. Begränsat antal platser. Material till en bok förutom
foton/bilder ingår i avgiften. OBS! Ammande barn kan följa med i
t.ex. vagn eller babyskydd men inte större barn p.g.a. skaderisk.
Arr: Nynäshamns bibliotek

11.00–16.00 Prova på Akvarellmålning på
Godsmagasinet
Träffa Lars-Åke Swenheden och Berit Rydahl som målar i olja, akvarell,
akryl och prata om deras konst. Träffa Berth Larson som väver dukar,
handdukar, mattor och se samt tala om hantverket.
Arr: Föreningen Konst och Hantverk i Nynäshamn
Kontakt: info@fkohnynas.se

12.00 Auktion av tavlor av f.d Nynäshamnaren
Vidar Jansson
Ankaret i Folkets Hus. Ett antal tavlor med Nynäshamnsmotiv.
Arr: Föreningen Konst och Hantverk i Nynäshamn
För mer information kontakta Lars-Åke Svenheden: 08-520 39 315,
070-542 17 39, lars-ake.svenheden@telia.com

12.00 Nynäshamns Kulturskolas Blåsorkester (NKBO)
framträder i stadens centrum

Söndag 12 oktober

12.00–16.00 Stockholm Nynäs Järnvägars kamratförening (SNJk) bjuder in till Kullsta banvaktsstuga för en
presentation av kamratföreningens historiska material.

Träffa Anna-Lisa Skottsborg, som arbetar med skinn och prata om
hantverket. Träffa Berth Larson, som väver dukar, handdukar, mattor
och se och tala om hantverket. Arr: Föreningen Konst och Hantverk i
Nynäshamn. Kontakt: info@fkohnynas.se

Man vill föra vidare Nynäsbanans betydelse och kommer berätta om
de olika människorna vid järnvägen. Kaffe serveras och man kan köpa
föreningens senaste bok ” Med Nynäsbanan till Gotland”
Arr: Stockholm Nynäs Järnvägars kamratförening
Kontakt: Palle Lindblom paul.lindblom@bredband.net 070-302 13 90

”Konst i skyltfönster”
En annorlunda konstrunda i Nynäshamns centrum där konstverk
utsmyckar många av Nynäshamn centrums skyltfönster. Utställningen
pågår från lördag 11 oktober–söndag 19 oktober. Se separat information och karta i kulturnattens programblad.

18.00 Körkonsert i Nynäshamns kyrka
Ett uruppförande av en kantat skriven av Tobias Lundmark
Medverkande: Nynäshamns kyrkokör, Salems kyrkokör, Sorunda
kyrkokör, Ösmo-Torö kyrkokör, Musiker

19.00 Opera på Vågen, Folkets Hus ”Macbeth”
Biljetter: 220:-

19.00–21.00 ”Hembygdsgården by night”
Kom och se hembygdsgården i Nynäshamn, som du aldrig har sett
den förr. I skenet av lyktor och marshaller. Kom in i husen och hälsa
på! Smedjan är öppen och igång. Hembygdsgårdens restaurang är
öppen. Arr: Sotholms Härads Hembygdsförening

20.00 ”Skuggor i skymningen” Dan Hylander och
Janne Bark spelar på Kafé Radiokakan
Entré: 150:- Kvällens tips: 100:- serveras från kl 18.00 Förköp eller
boka biljett på Kafé Radiokakan. Arr: Kafé Radiokakan

11.00–16.00 Prova på Skinnsömnad på Godsmagasinet

11.30–13.30 Pyssel för barn ca 3-6 år
Nynäshamns bibliotek, en trappa ner. Vi gör lyktor som vi målar med
glasfärg. OBS! Ta med egen glasburk. Begränsat antal platser. Ingen
avgift. Arr: Nynäshamns bibliotek

11.00–16.00 Lars-Åke Svenheden bjuder in till
Öppet hus med oje- och akvarellmålningar
Motiv: marina, natur och annat, på Hermods väg 9 i Ösmo. Vi bjuder
på fika.

11.15 Fjärilseffekten – L’effet papillon:
Naturvård, knytkalas och franska i det gröna
Vi börjar med att röja små buskar och annat sly så att ljuset kommer
fram och fjärilarna trivs. Sen blir det knytkalas och underhållning på
franska. Inga förkunskaper krävs. Alla åldrar.
Samling kl. 11.15 vid Fjärilsstigens start vid vägen till gamla cementfabriken i Stora Vika. Buss 848 från Nynäshamns station 10:47. Retur
ca 13.04 eller 15.04 från Stora Vika.
Vi har verktyg men medtag gärna extra såg eller grensax.
Kontakt: Tore Söderqvist, Nynäshamns Naturskyddsförening:
076 247 57 96.

12.00 Guidad busstur ”Lokala författare och deras
miljöer”
Vi besöker platser med anknytning till våra lokala författares liv och
deras litterära verk. Bland andra Moa Martinson, Ivar Lo Johansson,
August Strindberg och Lars Widding. Besök i Moas torp där Moas
sondotter Harriet Thurgren tar emot. Turen utgår från Nynäshamns
station kl. 12.00. Kaffepaus ingår. Biljetter á 50:- finns att köpa på
kommunens bibliotek. Guide Lou-Lou Hillstad.
Arrangör: Ösmo bibliotek och Nynäshamns Litterära Sällskap

14.00 Barnteater på Vågen, Folkets Hus
”Skrattkorven och Surstruten”
Biljetter: 50:- barn 80:- vuxen

16.00 Yvonnes Sångverkstad bjuder på folkmusik,
sång och klassiska toner i Sorunda församlingshem
Ett blandat program med sånggruppen Tuesday, Yvonne
Westling-Dahl och Staffan Ungsgård med fiol och säckpipa samt
Åsa och Klara Magnusson, tvärflöjt tillsammans med Kirsten Spratt
på piano. Biljett: 100:-/person. Arr: Yvonnes Sångverkstad

18.00 Körkonsert i Ösmo kyrka, ett uruppförande av en
kantat skriven av Tobias Lundmark
Medverkande: Nynäshamns kyrkokör, Salems kyrkokör, Sorunda
kyrkokör, Ösmo-Torö kyrkokör, Musiker

19.00 Film på Vågen, Folkets Hus ”Hallonbåtsflyktingen”
Biljetter: 90:-

Måndag 13 oktober
10.00 Sagostund för barn från 3 år på Sorunda bibliotek
Arr: Sorunda bibliotek

10.00 En kul tur med Kulturbussen. Extra förskoletur
med sagor, rekvisita och sångstund.
Bussen avgår från Nynäshamns bibliotek/Folkets Hus
Arr: Nynäshamns bibliotek

Tisdag 14 oktober
11.30 Sopplunch och kort andakt med kulturprogram i
Nynäshamns Församlingshem
Pris: 25:-. Arr: Nynäshamns Församling

14.00 Högläsning med pyssel på Sorunda bibliotek
För 6-9 åringar. Arr: Sorunda bibliotek.

18.00–19.00 Salongens bokcirkel på Nynäshamns
bibliotek
Fråga på biblioteket vilken bok det gäller, så du hinner läsa i förväg.
Arr: Nynäshamns bibliotek

Onsdag 15 oktober
17.00–20.00 Prova på ”Återvinn din Metro”
på Godsmagasinet
Använd tidningar och annat skräppapper till nytto- och prydnadsföremål. Vi flätar korgar och karottunderlägg tillsammans med
Marianne Levin. Prova på Tenntrådsbroderi – se arbetet och prata
med Margit Roxell. Arr: Föreningen Konst och Hantverk i Nynäshamn
Kontakt: info@fkohnynas.se

18.00–21.00 Fritidsgården Next i Sorunda bjuder in till
en föreläsningskväll: ”En värld jag inte trodde fanns” av
Mats Bjurgard, fd missbrukare
Hans berättelse lämnar ingen oberörd. Föreläsningen börjar 18.30.
Öppet för tonåringar och vuxna. Fri entré. Caféförsäljning kommer att
finnas. Arr: Fritidsgårdarna Nynäshamn.

19.00 Film på Vågen, Folkets Hus ”Hallonbåtsflyktingen”
Biljetter: 90:-

Torsdag 16 oktober

Fredag 17 oktober

10.30 Sångstund för barn 0-2 år

10.00 och 13.00 Föreställning med Kulturskolans
och Leveransgruppens verksamhet Musikteatern från
Nynäshamn på Kulturskolan.

En trappa ner i Nynäshamns bibliotek. Ingen sångröst krävs, bara kom!
Äldre syskon är självklart välkomna. Arr: Nynäshamns bibliotek.

15.00–17.00 Fritidsklubben Next i Sorunda bjuder in
till Gameday, du får prova på lite olika annnorlunda spel
Arr: Fritidsgårdarna i Nynäshamn

15.00 Pyssel med Gunilla Lewén på Sorunda bibliotek
Arr: Sorunda bibliotek

18.00–21.00 Stockholm Nynäs Järnvägars kamratförening (SNJk) bjuder in till Kullsta banvaktsstuga för en
presentation av kamratföreningens historiska material
Man vill föra vidare Nynäsbanans betydelse och kommer berätta om
de olika människorna vid järnvägen. Kaffe serveras och man kan köpa
föreningens senaste bok ” Med Nynäsbanan till Gotland”
Arr: Stockholm Nynäs Järnvägars kamratförening
Kontakt: Palle Lindblom paul.lindblom@bredband.net 070-302 13 90.

Fri entré. Arr: Kulturskolan och Leveransgruppen

11.00–16.00 Prova på Akvarellmålning
Godsmagasinet. Träffa Rune och Britt Sjögren samt Lars-Åke Swenheden, som målar i olja, akvarell, akryl och prata om deras konst.
Träffa Berth Larson, som väver dukar, handdukar, mattor och se och
tala om hantverket. Arr: Föreningen Konst och Hantverk i Nynäshamn.
Kontakt: info@fkohnynas.se

15.00 Filmmys med tilltugg för småknattar ca 2-5 år
Vi visar korta knattefilmer i ca 1 timme på Nynäshamns bibliotek.
Begränsat antal platser, kom i tid. Ingen avgift.
Arr: Nynäshamns bibliotek

19.00–20.00 Musik med Hanna Elmquist, sång och
Erik Söderlind, gitarr på Ankaret i Folkets Hus
Arr: Jin Jazz i samarbete med Folkets Hus. Fri entré. Pubmeny.

18.00–21.00 Fritidsgården Next i Sorunda bjuder in till
Gamenight, du får prova på lite olika annnorlunda spel
Arr: Fritidsgårdarna i Nynäshamn

18.00–22.00 Bibblans Pubquiz på Ankaret, Folkets Hus
Frågesport om film, litteratur, musik med mera. Tävla i lag med 1–4
deltagare. Anmälan på plats från kl 18.00. Första frågan ställs 19.15
Öl, vin och lättare meny finns. Fri entré.
Arr: Nynäshamns bibliotek och Folkets Hus

19.00 Elevföreställning på Gröndalsskolan
Gröndalsskolans aula. Fri entré.

19.00 Föreställning med Kulturskolans och Leveransgruppens verksamhet Musikteatern från Nynäshamn
på Kulturskolan.
Fri entré. Arr: Kulturskolan och Leveransgruppen

17.30–23.30 Kulturnatten i Nynäshamns centrum

En familjefest för hela Nynäshamn med ljus, konst och musik.
Kvällsöppet i många butiker och grillarna tända. Välkommen till en
sprakande kulturfestlighet: underhållande, spännande och mysiga
aktiviteter. Se separat program, www.nynashamn.se
Facebook: Kulturnatt Nynäshamn

Lördag 18 oktober
11.00–16.00 Välkommen till Godsmagasinet
Elisabeth Sommerhagen visar hur man syr och broderar handdukar
och förkläden på maskin.Träffa Inga-Maj Jacobsson som väver dukar,
handdukar, mattor och se och tala om hantverket Hardangersöm.
Se hur en duk blir till i gammalt sömsätt. Maja Jibbefors visar.
Arr: Föreningen Konst och Hantverk i Nynäshamn
Kontakt: info@fkohnynas.se

11.00–14.00 Pyssel med Gunilla Lewén
på Sorunda bibliotek
Arr: Sorunda bibliotek

12.00-16.00 Vernissage på Konstpoolen
med Gösta Rising
Öppet: tis–fre 12-18, lör 11–15, sön 12–16.
Utställningen pågår till onsdag 5 november.

14.00 Föreställning med Kulturskolans och Leveransgruppens verksamhet Musikteatern från Nynäshamn
på Kulturskolan.
Fri entré. Arr: Kulturskolan och Leveransgruppen

19.00 Jazzkväll med Jazz á la carte och Zoie Finer på
Konstpoolen
Biljetter går att boka på Kafé Radiokakan. 200:-/person 160:- för
medlemmar. OBS! Missa inte förbandet och Kvällens tips som serveras
på Kafé Radiokakan från kl.18.

20.00 ”This is Lizzy” Lokalitetsrock special, en kväll på
Sailor in (ingång Vaktbergsvägen), i hårdrockens tecken!
Premiärspelning för tributebandet från Nynäshamn som kör Thin Lizzy
låtar. Entré: 100:- / 50:- för medlemmar. Åldersgräns: 18 år.

Varmt välkomna att höra, smaka, se,
uppleva, göra, känna och vara delaktiga
i Nynäshamns Kulturveckor!
Se vår hemsida www.nynashamn.se för mer information och uppdateringar.

Kulturveckorna stödjer

