
Kulturprogram 
Strängnäs kommun

2019
januari–juni



KULTURHUSET MULTEUM

När djävulen avskaffades och 
framtiden var ljus – Dagens 
Nyheters djävulsstrid 1909
Lördag 26 januari kl.13.00 
Entré 60 kr (fri medlem & t.o.m.
19 år). Samarr: Strängnäs 
 Humanistiska förening
1909 drev Dagens Nyheter en 
framgångsrik presskampanj 
om djävulen. Fanns han? 
Kampanjen blev en publicistisk 
framgång för tidningen och en 
teologisk fråga om ondskans 
problem som diskuterades i 
pressoffentligheten. Sådana 
diskussioner hade tidigare 
bara skett på kyrkans egna 
arenor. Djävulsstriden blev 
en del av dragkampen om 
den gemensamma religionen 
i samhället, en kamp som 
fortfarande är aktuell. Det 
var också den första verkligt 
moderna press kampanjen i 
Sverige. Före läsare är Sven 
Thidevall, teologie doktor 
i  kyrkohistoria, forskare, 
 författare och biskop.

Samtal med Södermanlands 
landshövding
Torsdag 31 januari kl.18.30
Fri entré
Kärleken till hemlandskapet 
Södermanland genomsyrar 
 Liselott Hagbergs liv både 

privat och i arbetet. Som 
landshövding har hon alla 
möjligheter att visa det och 
sällan har en så engagerad 
statskvinna profilerat och 
kämpat för sin hemprovins. 
Möt henne under en timmes 
grillning, där många kända 
och okända sidor hos länets 
högsta excellens belyses. 
Patrik Uhlmann leder samtalet.

Februari

Fredagsprogram kl.12.00
Konsten att skriva brev
Fredag 1 februari
Fri entré 
Med smartphones och internet 
kan vi nå varandra i realtid 
och brevskrivandets konst och 
betydelse riskerar att falla i 
glömska. Margareta Meijer 
 berättar om sin brevsamling 
som är en historisk  berättelse 
om vänskap, längtan och 
kärlek. 
Läs mer under utställningar.
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Konsten att skriva brevFotograf Camilla Ferngren Dagens Nyheter 1909

Januari

Släktforskningens dag 2019
Lördag 19 januari 
kl.11.00–14.00
Fri entré. Samarr. Eskilstuna-
Strängnäs släktforskarförening.
Årets tema är bilder. Erfarna 
släktforskare hjälper dig att 
söka information.

Fredagsprogram kl.12.00
Dubbelseendet
Fredag 25 januari 
Vernissage. Fri entré. 
Hur många gånger har vi 
passerat det ensamma 
trädet utan att reflektera? 
Hur ofta väljer vi inte att 
bara se förbi tecknen i 
naturen, reflektionerna i 
gatan, skuggorna som bildar 
mönster eller träden som 
spräcker himlen med sina 
uppsträckta armar. Vi går 
så ofta förbi med ett omed-
vetet dubbelseende. Camilla 
Ferngren och Peo Bengtsson, 
fotografer, berättar om att 
se och fånga det där som 
vi oftast passerat förbi eller 
kanske upplever på olika sätt.
Läs mer under utställningar. 

Följ oss på Facebook: 
www.facebook.com/
multeum
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Musiklördag
Romanskonsert
Lördag 2 februari kl.12.00
Entré 100 kr
Hanna och Thomas Drakengren 
bjuder till romanskonsert med 
pärlor ur den klassiska romans-
repertoaren från Schumann till 
Frumerie och svenskt 1900-tal. 
Musiken är vald med kärlekstema 
och både passion, humor och 
djupaste allvar utlovas.  Hanna 
är mezzosopran, utbildad vid 
Göteborgs universitet på kyrko-
musikerprogrammet.  Thomas är 
en fingerfärdig amatör (= musik-
älskare) vid pianot och de har 
gjort flera framträdanden med 
romanser tillsammans. 

Strindberg och kärleken
Torsdag 7 februari kl.18.30
Fri entré. Samarr. ABF
Tryggve Lundh, strindbergs-
kännare och styrelsemedlem i 
Strindbergssällskapet, berättar 
om Strindbergs kärleksrelatio-
ner och hur giftermålen med 
Siri von Essen, Frida Uhl och 
Harriet Bosse utvecklades. Han 
talar även om hur Strindbergs 
kärleksrelationer såg ut och 
beskrevs i olika böcker, 
som t.ex. Giftas 1–2 och 
En dåres försvarstal och 

den postumt publicerade Han 
och hon (1919). Tryggve Lundh 
redogör också för Strindbergs 
syn på kärlek som var typisk för 
tiden men också bröt mot sam-
hällets konventioner, exempelvis 
vad gäller samkönade relationer.

Fredagsprogram kl.12.00
Kärleksekvation: i universum 
finns det inga vägar
Fredag 8 februari
Fri entré
Författaren Ludmila Hell 
berättar om sin nya bok. Det 
är en roman där episoder ur 
människors liv beskrivs med ett 
stort djupsinne. Man fångas 
av att förstå bokens människor 
och jakten på kärleksekvationen 
och dess innebörd. Ludmila 
Hell har lämnat livet som fysiker 
i Ryssland. När kärleken förde 
Ludmila till Sverige 1999 ut-
bildade hon sig till lärare. Varmt 
välkomna till ett spännande 
samtal om livet och kärleken!

Skriv om ditt liv
Verkligheten är bäst
Torsdag 14 februari, kl.18.30
Fri entré
På alla hjärtans dag kan du 
lyssna till Cecilia Gyllenhammar 

som i sin  självbiografiska roman, 
Sängkammartjuven, berättar om 
en kärleksrelation som först var 
blommande och intensiv men 
som blev till ett helvete. Mannen 
i boken är en sol- och vårare 
som vill åt Cecilias smycken och 
pengar. Nu skriver Cecilia Gyllen-
hammar på en  uppföljare till den  
uppmärksammade och gripande 
boken. Cecilia är dotter till Per 
G Gyllenhammar och debute-
rade som författare 2004 med 
uppväxtskildringen En spricka i 
kristallen. Boken blev en teve-
serie som sändes i SVT 2007. 

Fredagsprogram kl.12.00
Värd en flöjt – Kim Persson
Fredag 15 februari
Fri entré
Kim Persson har uppmärksammats 
för sin fängslande föreställning 
Mästaren och Kim där han både 
som berättare och musiker slagit 
ett slag för det underskattade 
instrumentet – blockflöjt. Han 
spelar en uppsjö olika flöjter 
och är den första och enda med 
avlagd masterexamen i folkmusik 
på blockflöjt. Nu har han nyligen 
släppt sitt debutalbum som solist - 
Värd en flöjt. Musikmagasinet Lira 
gav skivan utlåtandet: härmed kan 
vi utse Kim Persson till flöjternas
 Zlatan Ibrahimovic.

Thomas och Hanna Drakengren Cecilia Gyllenhammar

Foto: A
nna-Lena A

hlström

Foto: M
aria Thiessen

Kim Persson



Sverigebilden – en historia 
om rödfärg, byggnader och 
trädgårdar
Torsdag 21 februari kl.18.30
Entré 60 kr (medlem 30 kr & fri 
t.o.m. 19 år). Samarr. Eskilstuna 
Strängnäs släktforskarförening
Kan man tänka sig svensk 
landsbygd utan röda stugor 
med vita knutar och träd-
gårdar runt omkring? Knappast! 
Men hur gammal är den 
här Sverige bilden? Är den 
urgammal eller ganska sent 
tillkommen? När etablerades 
den och hur spreds den?
Föreläsare är historieprofessor 
Kalle Bäck.

Fredagsprogram kl.12.00
Modernisering av svenska 
småstäder
Fredag 22 februari
Fri entré
Under några årtionden före 
första världskrigets utbrott 
 moderniserades de svenska 
städerna på ett genomgripande 
sätt. Fotogenlampor ersattes av 
elektrisk belysning, utedassen 
av vattenklosetter, brunnarna 
av rinnande vatten. Även på 
det sociala planet skedde stora 
förändringar: kvinnor släpptes 
in i de tidigare mansdominera-
de offentliga rummen och barns 
fritidssysselsättningar började 

uppmärksammas. Förändringar-
na började i de större städerna, 
men de mindre följde snart 
efter. I boken Skellefteå och 
Strängnäs: Moderniseringen av 
två svenska småstäder 1880–
1914 undersöker Åke Sandström, 
professor i historia vid Uppsala 
universitet, hur dessa båda 
 småstäder förmådde att på kort 
tid genomföra om fattande och 
resurskrävande moderniseringar 
och hur stadsborna såg på dessa 
genom gripande omvandlingar.

Manligt och kvinnligt i 
konsten
Torsdag 28 februari kl.18.30
Samarr. Strängnäs Konst-
förening. Entré 60 kr (fri 
 medlem & t.o.m. 19 år)
Varför finns så få kvinnliga konst-
närer omskrivna i den svenska 
konsthistorien och varför finns så 
få kvinnor avbildade bland våra 
stora monument? Hur är kvinnor 
respektive män framställda i 
den offentliga konsten? Vilka var 
 beställarna? Vilka dolda föreställ-
ningar om manligt och kvinnligt 
finns gömda i konstverken? 
Under detta föredrag tar vi på 
oss genusglasögonen och bjuder 
in till funderingar kring dessa 
frågor. Föreläsare är konstveta-
ren och konstpedagogen Marie 
Andersson.

KULTURHUSET MULTEUM
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Mars

Fredagsprogram kl.12.00
Nyfiken på Kåge Liefwendal
Fredag 1 mars
Fri entré
Robert Vikström, ordförande i 
Strängnäs konstförening, be rättar 
om konstnären, journalisten och 
tonsättaren Kåge Liefwendal och 
konstscenen för 70 år sedan ur 
ett Strängnäsperspektiv.

Musiklördag
Leif Brixmark & 
New Holland band
Lördag 2 mars kl.12.00
Entré 100 kr
New Holland Band med Leif 
 Brixmark i spetsen är en 
mu si  ka lisk häxkittel med inslag 
ur många musikstilar. Bandet  
låter inte som något annat – 
en mix av svensk vistradition, 
grekisk musik, klezmer, afro-
amerikansk jazz och blues som 
möter europeiskt burleskeri med 
Brixmarks texter. Viskande lyriska 
partier exploderar plötsligt i vilda 
improvisationer! En orkester som 
arbetar visuellt likväl som musi-
kaliskt, med en smittsam energi. 
”De trollar med text och musik så 
att glädje uppstår” — Eskilstuna 
kuriren. 

Modernisering av svenska 
småstäder – StrandvägenSverigebilden

25 – 31 mars
All Digital Week är en inter-
nationell kampanjvecka 
med syfte att få fler att bli 
bekväma med internet och 
e-tjänster. 

På biblioteken i Strängnäs 
kommer vi att erbjuda 
drop-in och aktiviteter på 
temat digitala kunskaper.
Samarr. Handelsbanken

All Digital Week



FOGELSTAD – fem kvinnor, 
fem viljor, en tanke! 
En teater & musikföreställning 
med Anna-Lena Hemström.
Regi: Görel Crona
Lördag 9 mars kl.12.00
Samarr. Strängnäs Riksteater-
förening och ABF. Entré 150 kr.
Biljetter även på tickster.se
Fogelstad var Sveriges första 
kvinnliga medborgarskola och 
startades 1925. Mycket av 
det vi idag tar för givet har vi 
Fogelstadgruppen att tacka 
för. Många av skolans idéer 
är än idag kontroversiella. 
Skolan bildades av fem sinse-
mellan helt olika kvinnor, alla 
pionjärer inom sina områden. 
Ni får stifta bekantskap med 
den excentriska godsfröken, 
gynekologen som brann för 
de prostituerade och fattiga, 
riksdagskvinnan som till 
en början skrattades ut av 
männen i riksdagen, rektorn 
som utvecklade en helt egen 
undervisningsform, den ban-
brytande författarinnan och 
den utskällda konstnärinnan. 
En del idag välkända namn, 
men många ofattbart nog 
bortglömda. 

Kvinnors kamp om 
 demokrati och rösträtt
Torsdag 7 mars kl.18.30
Entré 60 kr (fri medlem & t.o.m. 
19 år). Samarr. Strängnäs 
Humanistiska förening
Christina Florin, professor 
emeritus i kvinnohistoria, 
Stockholms universitet, har 
forskat om kvinnors utbild-
ning, organ ise ring och röst-
rätt. Nu senast har Christina 
skrivit om  berömda par i 
politiken och om känslor som 
viktiga  historiska processer, 
bl.a.  under 1970-talets poli-
tiska och kulturella frigörelse. 
Föreläsningen handlar om 
hur en stor grupp kvinnor i 
Sverige vid 1900-talets början 
började sin tjugo år långa 
mobilisering för rösträtt och 
medborgarskap på samma 
villkor som män. Det var starka 
aktörer som var i farten, de 
reste, agiterade, predikade, 
missionerade, tågade och 
skrev artiklar, böcker, spex 
etc. De kände en stark vrede 
över orättvisorna. Hur lade de 
upp sina politiska aktioner? 
Vad bidrog till den slutgiltiga 
segern 1921?

Fredagsprogram kl.12.00
Kvinnor på gränsen till 
genombrott
Fredag 8 mars 
Samarr. Strängnäs Riksteater-
förening och ABF. Entré 100 kr.
Biljetter även på tickster.se
1920-talet var en omväl-
vande tid och i centrum 
fanns  Fogelstadgruppen och 
kvinnorna runt tidningen 
Tidevarvet. I vår kultur-
historia är de så gott som 
glömda. De var Elin Wägner, 
Elisabeth Tamm, Ada Nilsson 
och Honorine Hermelin. Till 
kretsen hörde också Emilia 
Fogelklou, Hagar Olsson, 
Alexandra Kollontay och Siri 
Derkert. De var författare, 
journalister, pedagoger och 
politiker. De var sökare på 
alla plan, estetiskt, religiöst, 
politiskt och privat. Författa-
ren Ulrika Knutson journalist 
och debattör berättar om 
boken Kvinnor på gränsen till 
genombrott som Augustpris-
nominerades 2004.
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Ulrika Knutson

Fogelstadkvinnorna

Fogelstadkvinnorna

 Foto: Sara M
acKey

Foto: Karin Alfredsson

Erbjudande! Köp biljett till båda före-
ställningarna 8 och 9 mars för 200 kr. 

Kvinnors kamp för demokrati



Skriv om ditt liv

Äg ditt liv – så får du mer tid, 
kraft och glädje.
Torsdag 14 mars kl.18.30
Fri entré
Kommer du ihåg vem du var 
innan du blev allt det där som 
andra sa att du borde vara? Det 
är så lätt att tappa bort sig själv i 
en värld full av sociala medier 
och förväntningar. Genom att 
förenkla våra liv kan vi hitta till-
baka till oss själva och våra inre 
superkrafter. Dessutom får vi tid 
över till att göra det vi verkligen 
tycker är viktigt. Först då kan vi 
äga våra liv och vår tid. Hillevi 
Wahl är krönikör, författare, tre  - 
barnsmamma, alkisbarn och 
f.d. matmissbrukare – och stolt 
över allt! Hon berättar på ett 
personligt och humoristiskt sätt 
om sina egna erfarenheter. Vad 
är det vi egentligen hungrar och 
törstar efter? Med den självbio-
grafiska och uppskattade boken 
Kärleksbarnet, om uppväxten i 
ett missbrukarhem, samt genom 
ett flertal böcker, krönikor och 
tv-programmet Djävulsdansen 
har Hillevi blivit en opinionsbil-
dare och samhällsröst på temat 
missbruk och utsatta barn.

KULTURHUSET MULTEUM
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Fredagsprogram kl.12.00
När tågen gick
Fredag 15 mars 
Vernissage. Fri entré.
Samarr. Åkers hembygdsförening
Minns du tågresan mellan 
Strängnäs och Åker? 
Jan Folkegård berättar varför 
Norra Södermanlands Järnväg
(NSlJ) byggdes via  Stålboga 
och Åker och inte förbi 
Strängnäs under 1890-talet 
och varför banan Strängnäs – 
Enköping aldrig blev byggd. 
Några nostalgiska tågminnen 
från 1950-talets unge gymna-
sist hinner vi också med!
Läs mer under utställningar

När tågen gickHillevi Wahl

 Foto: Johan Bergling

Vad hände sen?
Lördag 30 mars
Vernissage kl.12.00
Theo Janson är grafiker och 
träskulptör. Han har bott och 
arbetat i Strängnäs och ge-
nomfört flera stora utsmyck-
ningsuppdrag. Efter 34 år i 
Strängnäs flyttade Theo 2012 
till Ventlinge på södra Öland 
där han fortsätter att jobba 
med sin konst men även åter-
kommande stora projekt som 
Majslabyrint med konst och 
projektet LÖKTAVLAN som i år 
genomförs för 8:e året. Theo 
Jansons berättar om sin konst-
närliga bana, från Strängnäs 
till Ventlige på Öland.
Läs mer under utställningar

April

Fredagsprogram kl.12.00
Europaskolan i Strängnäs
Fredag 5 april
Fri entré
Rektor Thomas Axelsson 
berättar om Europaskolans 
historia och framtidsvisioner.
Europaskolans foto- och  
bildelever inviger sin konst-
utställning i Galleriet.När tågen gick
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staden och de många  livsöden 
som ryms inom samma lilla 
samhälle. Det handlar om alla 
de små och stora frågorna 
som gör livet till just livet. Det 
kommer bli en show där det 
bjuds på allt från det finstämda 
och vackra till det hårda och 
rockiga. Föreställningen är ett 
sam  arbete mellan två konst-
närer i Sörmlands län, Niklas 
 Valenti, dansare från Gnesta, 
och Johanna Brun, singer-
song  writer från Strängnäs.

Vad utmärker en bra jord?
Torsdag 11 april kl.18.30 
Samarr. Strängnäs Hem-
trädgårdsförening och ABF
Entré 60 kr (50 kr medlem & 
fri t.o.m. 19 år)
Tom Ericsson, hängiven odlare 
med bakgrund som lärare 
och forskare på SLU (Sveriges 
lantbruksuniversitet) delar 
med sig av sina kunskaper och 
erfarenheter. Kvällens tema är 
jorden vi använder när vi odlar 
i kruka eller i trädgårdens ra-
batter. Det vi tror är det bästa 
för våra plantor stämmer inte 
alltid med verkligheten. 

Musiklördag

BAHTALE ROMA
Lördag 6 april kl. 12.00 
Entré 100 kr
Samarr. Strängnäs Romska 
ideella förening 
Bahtale Roma är en romsk 
musik- och dansgrupp som 
bjuder på ett känsloladdat 
dansnummer. Dansgruppen 
bestående av polska romer 
ger en sång- och dansshow 
fylld av färg, passion, tempe-
rament, skönhet och grace. 
Genom musik, dans och sång 
sprider Bahtale Roma informa-
tion om den romska kulturen, 
samt arbetar mot fördomar, 
okunskaper och myter om 
romer. Vi får även lyssna till 
Tsiben ta pank/Livet och ljuset, 
ett lokalt romskt musikband. 

Go Sörmland Go! 
Söndag 7 april kl.15.00
Fredag 26 april kl.12.00
Måndag 29 april kl.18.30
OBS! Thomas Arena teater
Scenkonst Sörmland, fri entré
Go Sörmland Go! är både en 
konsert och en dansföreställ-
ning i ett. Det handlar om små-

Bahtale Roma 

 Foto: Bo L. G
unnarsson

Säg Algots, det räcker

Fredagsprogram kl.12.00 
Så lyckas du med dina
pelargoner
Fredag 12 april. Fri entré
Lillemor Frisén från Svenska 
pelargonsällskapet berättar 
om pelargonens historia och 
om hur du lyckas med frö-
sådder och sticklingar. 

Säg Algots, det räcker
Lördag 13 april kl.16.00 
OBS! Paulinska salen
Samarr. Strängnäs Riksteater-
förening & ABF. Entré: 220 kr, 
 ungdom t.o.m. 19 år 75 kr.  
Biljetter även på tickster.se
Bli lotsad genom 50- och 60- talens 
glittrande nostalgi minnen och ett 
pärlband av slagdängor. 1955 får 
Solveigs pappa, gruvfogden, i upp-
drag av Bolidenbolaget att starta en 
ny gruva och familjen flyttar. By-
borna är nyfikna på de nyanlända 
och Solveig vinkar stolt som Ria 
Wägner, solar sig i glansen som 
 Sarah Leander. Men byborna glor 
inte av den anledning som Solveig 
tror. Fristående uppföljare till: Ta´t 
lugnt, ta en Toy, Tag det rätta, tag 
Cloetta. Myggjagare & Näbbstövlar 
och Bjällerklang. Cecilia Kyllinge, 
 Solveig Bergkvist Larsson, Anders 
Larm och Jan-Olof Jonsson.
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Maj

Nationalspråkstanken mel-
lan demokrati och  rasism
Torsdag 9 maj kl.18.30
Entré 60 kr (fri medlem & t.o.m. 
19 år). Samarr. Strängnäs 
Humanistiska förening
Sverige är flerspråkigt. Vi har 
omkring 200 modersmål, men 
vi behöver också ett gemen-
samt språk för en fungerande 
demokrati. Eller innebär det 
gemensamma språket förtryck 
av andra språkgrupper? Vad 
menar vi egentligen om vi sä-
ger att i Sverige talar vi svens-
ka? Olle Josephson diskuterar 
svensk språkpolitik idag, i 
historiskt och internationellt 
perspektiv. Olle Josephson 
är professor i nordiska språk 
vid Stockholms universitet. 
Åren 2000–2009 var han chef 
för Svenska språknämnden 
och Språkrådet, och 2018 
kom hans bok Språkpolitik.
Han medverkar regelbundet 
i Svenska Dagbladet och 
Språktidningen med artiklar 
om aktuella språkfrågor.

Juni  

Med rötter i graffiti 
Lördag 1 juni kl.12.00
Samarr. Landstinget Sörmland
Från livemålningar i det 
offentliga rummet till verk 
skapade i ateljén. Läs mer 
under utställningar.
 
Nationaldagen 
Onsdag 6 juni
Nationaldagsfirande med tal 
och musik i Ugglans park.

Mina reflektioner 
i vardagen
Lördag 15 juni kl.12.00
Sven Lagung visar målningar 
och collage. Läs mer under 
utställningar.

Konsert i Ugglans park
För kärlekens skull
Lördag 29 juni kl.15.00
Wilmer Heikkilä, vald till 
årets gossopran i Sverige 
2017 och Lennart Johansson, 
barytonsångare, pianist, 
kyrkomusiker och körledare. 
Duon har turnerat i USA och 
uppträder nu på Ugglans 
scen med välkända låtar. 
Se separat sommarprogram.

 

Oäkta barn – fader okänd
Torsdag 25 april kl.18.30
Entré 60 kr (30 kr medlem & 
t.o.m. 19 år). Samarr. Eskilstuna- 
Strängnäs Släktforskarförening
Detta är ett klassiskt släkt-
forskarproblem som de flesta 
släktforskare någon gång 
stöter på. Fram till 1864 var 
det straffbart att ha utomäk-
tenskapliga förbindelser. 
Historiskt var det kvinnan 
som drabbades av samhällets 
straff, medan mannen ofta 
kom undan. Föreläsningen 
belyser frågan runt oäkta 
barn, socialt, juridiskt och 
vilka källor man kan söka 
i. Vidare ges en historisk 
tillbakablick hur samhället såg 
på det oäkta barnet och dess 
moder. Föreläsning av Calle 
Lindström, släktforskare sedan 
drygt 20 år med ett specialin-
tresse i sociala relationer och 
situationer i det gamla bon-
desamhället. Han har föreläst 
på Släktforskarförbundets 
vidareutbildning av kursledare 
inom släktforskning, just runt 
ämnet oäkta barn. 

KULTURHUSET MULTEUM

KULTUR 19! Kulturhelg 18–19 maj med mängder av 
kulturupplevelser för alla! Se separat programblad.

Med rötter i graffiti Nationaldagen



Kulturfika /Språkcafé

Kulturfika – för alla åldrar! 
Lyssna, prata, fika och umgås 
över kulturgränser. 
Kl.17.00–18.30 
på Kulturhuset 
Multeum, följande 
onsdagar:

6 februari – Konstfika 
Möten med konstnärer
6 mars – Sagofika 
Möten med sagor från orienten
10 april – Fotofika
Möten med fotografer
8 maj – Kulturfika
Möten med Afghanistan

Vill du starta en 
egen bokcirkel?

Låna en bokcirkelpåse på 
biblioteket. Varje bokcirkel-
påse innehåller 5 exemplar 
av en skönlitterär bok och 
förslag till frågeställningar 
att diskutera. Finns även 
som lättläst.

KULTURPROGRAM     9

Läsa på olika sätt 

På biblioteket kan du låna 
böcker i olika format.
Talbok –inläst bok för per-
soner som har svårt att läsa 
tryckt text. Kan lånas som 
Daisyskiva eller via 
www.legimus.se för ned-
laddning till telefon, dator 
eller surfplatta.
Lättläst – romaner och fakta-
böcker med lättläst text för 
unga och vuxna.
Storstil – romaner och fakta-
böcker med extra stora och 
kraftiga bokstäver.

Bokcirkel

Vill du vara med i en 
bokcirkel på Multeum?
Tisdagkvällar 18.30
Kontakta biblioteket om 
du är intresserad.

5 träffar och fem böcker!

Språkvän Strängnäs

NYHET! 

www.strangnas.se/skrivomdittliv

Vill du vara med i en antologi om livet i Strängnäs 
kommun? Skriv och berätta, bara din fantasi sätter 
gränserna.

Senast 2 april behöver vi din text (max 5000 tecken/
cirka 1000 ord). Mejla till: antologin@strangnas.se

Vill du få tips och inspiration? Kom på våra 
författarmöten och workshops under våren. 

Vill du få hjälp med din text? Kontakta kommunförfattare Magnus Utvik, magnus.utvik@strangnas.se

Skrivarworkshops
22 jan kl. 18-19.30, Mötesplats Stallarholmen
27 jan kl. 9-13, Mariefreds bibliotek
31 jan  kl. 18-19.30, Åkers folkets hus
  5 feb kl. 18-19.30, Mötesplats Stallarholmen
14 feb kl. 16-18, Kulturhuset Multeum



Utställningshallen

Dubbelseendet
25 januari – 16 mars
Vernissage fredag 25 januari 
kl.12.00. Se program.
Finissage lördag 16 mars 
kl. 12.00
Hur många gånger har vi pas-
serat det ensamma trädet utan 
att reflektera? Hur ofta väljer vi 
inte att bara se förbi tecknen i 
naturen, reflektionerna i gatan, 
skuggorna som bildar mönster 
eller träden som spräcker 
himlen med sina uppsträckta 
armar. Vi går så ofta förbi med 
ett omedvetet  dubbelseende. 
Camilla Ferngren: Under 
många år har Camilla alltid 
haft sin kamera till hands och 
fångat de där sakerna vi oftast 
passerat förbi utan att ägna 
en tanke. Tingen vi skulle 
uppmärksamma den dagen de 
inte finns där. Camillas känsla 
för det vackra som gömmer sig 
i skuggorna är utpräglad. 
Peo Bengtsson: Yrkesverksam 
fotograf som finner inspirationen 
i musiken han skapar och kopp-
lar samman det med mystiken 
i naturen och Bauers sagovärld. 
Känslan för trädet där ett ansikte 
plötsligt avtecknar sig får hjärtat 
att göra ett extra slag.

KULTURHUSET MULTEUM – UTSTÄLLNINGAR
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Camilla och Peo lever tillsam-
mans och de beger sig ut på 
fotosessioner i skuggorna i 
skogen. Tillsammans blir de 
dubbelseende.

Vad hände sen? 
30 mars – 18 maj 
Vernissage lördag 30 mars 
kl.12.00 
Theo Janson är grafiker och 
träskulptör och har varit 
yrkesverksam sedan  mitten 
av 1970-talet. Han har bott 
och arbetat i Strängnäs 
och genomfört flera stora 
utsmyckningsuppdrag, bl.a. 
på Finningeskolan och Maria-
gården i Strängnäs. Efter 34 
år i Strängnäs flyttade Theo 
2012 till Ventlinge på södra 
Öland där han fortsätter att 
jobba med sin konst. Det blir 
skulpturer, reliefer och skåp 
i trä på olika sätt, men även 
återkommande stora projekt 
på Öland som Majslabyrint 
med konst och projektet 
LÖKTAVLAN som i år genom-
förs för 8:e året. 2018 till-
delades Theo den stora 
Konstnärsbelöningen som delas 
ut av Kalmar läns landsting 
tillsammans med Länsstyrel-
sen och kommunen.

Med rötter i graffiti 
1 juni – 10 juli
Vernissage lördag 1 juni kl.12.00
Samarr. Landstinget Sörmland
Olika graffitikonstnärer för- 
håller sig på olika sätt till 
 graffiti som konstform. För 
några började intresset för 
graffiti som uttryck och 
kultur tidigt. Andra upptäckte 
graffitin senare i sitt konstnär-
skap, genom muralmålningar. 
Gemensamt för alla i denna 
grupputställning är att de 
medverkat i Graffititurné 
Sörmland 2017. Vissa även i 
turnén 2016. Till skillnad från 
livemålningar i det offentliga 
rummet visas nu verk som 
skapats i ateljén.

Konstnärer: Victoria  Sundqvist 
(Vickan), Mikael Nyström 
 (Gouge), Elina Metso (Elina 
Metso), Daniel Diaz (Ikaroz) 
Henrietta Kozica ( Henrietta 
Kozica), Roger Lindgren 
 (Heskone), Anya Blom (Bless), 
Daniel Fahlström (Huge), 
Magnus Pettersson (E-one) 
och Conny Johansson (AwOne).

Fotograf Peo Bengtsson LÖKTAVLAN av Theo Janson
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Digital konst av Hugo Bastås Fotograf Joakim Serrander

Det enkla, komplicerade, 
komplexa och universella
20 juli – 24 augusti
Vernissage lördag 20 juli kl.12.00
Hugo Bastås konst utforskar 
möten mellan matematiken, 
naturvetenskapen och filosofin 
som i datorgenererade motiv 
ifrågasätter de mest grund-
läggande antaganden om 
människans existens.

UNG KULTUR  
– för dig mellan 13 och 25 år!
Vill du själv arrangera en 
utställning eller ett program? 
Behöver du ett bidrag till 
din idé? Sök snabba pengar  
genom Strängnäs kommun. 
Läs mer och ansök direkt på 
webben: www.strangnas.se/ 
snabbapengar

Galleriet
Konsten att skriva brev
1 februari – 30 mars
Vernissage fredag 1 februari 
kl.12.00. Se program.
Med smartphones och internet 
kan vi nå varandra i realtid och 
brevskrivandets konst riskerar 
att falla i glömska. Margareta 
Meijer visar upp sin brev-
samling som är en historisk 
berättelse om vänskap, 
längtan och kärlek. 

Europaskolans 
Foto- och bildelever
5 april – 25 maj
Vernissage fredag 5 april 
kl.12.00. Se program.
Konstutställning i olika tekniker.

Mina reflektioner i vardagen 
15 juni – 16 augusti
Vernissage lördag 15 juni 
kl.12.00
Sven Lagung visar målningar 
och collage. En bild säger mer 
än tusen ord, sägs det. Ett 
möte, en bild, en film, en 
bok, ett samtal, ja allt i livets 
vardag kan ge idéer till en bild.

Strängnäsrummet

Möten genom text och bild
30 januari – 27 februari
Vernissage onsdag 30 januari 
kl.14.00
Thomasgymnasiets språkvän-
ner, samhällselever och sprint—
elever som nyligen kommit till 
Sverige har under hösten 2018 
arbetat med ett integrations-
projekt tillsammans med 
 Kulturkontoret. Språkvänner 
möts och tillsammans har en 
fiktiv person skapats genom 
att blanda varandras yttre 
och inre. Hur olika/lika är vi? 
Har vi samma drömmar?

När tågen gick  
15 mars – 4 maj
Vernissage fredag 15 mars 
kl.12.00. Se program.
Minns du tågresan mellan 
Strängnäs och Åker? Nu får 
du vara med på resan, både 
från tidigt 1900-tal och 1983, 
strax innan linjen lades ned. 
Åkers hembygdsförening 
har sammanställt en foto-
utställning. På vernissaget 
berättar Jan Folkegård nostal-
giska tågminnen från 50-talet.

Fyra år vid stationsområdet
15 mars – 4 maj
Vernissage fredag 15 mars 
kl.12.00 
Hösten 2014 startade Trafik-
verket arbetet med att an-
lägga dubbelspåret Strängnäs– 
Härad. Strängnäs tidnings 
fotograf Joakim Serrander 
har dokumenterat projektet 
och arbetet kring Strängnäs 
station en gång i månaden, 
från start till mål. Under tiden 
som tågtunneln sprängdes 
fram byggdes också nya Rese-
centrum samt en ny bil- och 
gångbro över spårområdet. 
Resecentrum och dubbelspå-
ret har nominerats till Bygg-
industrins branschutmärkelse 
Årets bygge. 
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Tappa tand 
Kulturhuset Multeum 
Söndag 14 april kl.13.00
Molière Ensemblen
Från ca 4–8 år. Ca 35 min.
Det finns inget som Ingrid hellre 
vill än att tappa en tand! Hon 
vill att alla ska komma och dra i 
den lösa tanden – och beundra. 
Hon vill, precis som storebror, få 
pengar i glaset från tandfen och 
en glugg att visa upp på förskolan.

BARNTEATER & LOVPROGRAM    

Barnteatern presenteras i 
samarbete med Strängnäs 
riksteaterförening och ABF.

Biljettpris 50 kr/person. 
 
Förköp cirka 2 veckor innan 
föreställning. Begränsat 
antal platser.

Prinsessan på ärten 
Åkers Bibliotek 
Lördag 2 februari kl.11.00
Tant Klavér
För ca 3–8 år. Ca 30 min.
Prinsen letar land och rike 
runt efter en prinsessa att 
gifta sig med. Han möter Tant 
Klavér men de blir inte kära i 
varandra och förresten vill Tant 
Klavér inte bli prinsessa för 
hon vill kunna göra vad hon 
vill. Kommer prinsen att hitta 
sin efterlängtade prinsessa? 

Varför Därför Annars 
Mötesplats Stallarholmen, 
Gula industrihuset
Söndag 10 februari kl.11.00 
Teater Tre
För ca 3–6 år. Ca 35 min.
Välkomna till brottnings-
matchen mellan vill och 
måste! Frukostmacka, 
overallpåklädning, hämtning 
och lämning. Denna ständiga 
vardagsdans mellan liten och 
stor. Och vem bestämmer 
egentligen, och varför? 
Varför Därför Annars är en 
tänkvärd komedi fylld med 
slapstick och rörelse.

Varför Därför Annars

Varité Sax
Mariefreds Bibliotek
Lördag 2 mars kl.15.00
Beckalin
Från 3 år. Ca 30 min.
En fantasivarieté för dig 
som fyllt tre! Med popcorn, 
jonglering och saxofon-
spektakel. En interaktiv 
föreställning med Clownen 
Beccalur och Saxofonisten.

Tappa tand

Vill du bli uppfinnare? Snilleblixtarna kommer till Multeum!
Teckna serier Mariefreds bibliotek. Se separat lovprogram.

SPORTLOV VECKA 8



Sagostunder på öppna 
förskolorna i samarbete  
med Svenska kyrkan.

För komplett barnkultur-
program på biblioteken: 
se separat programblad 

För mer information: 
bibliotek.strangnas.se

Följ oss på facebook!
www.facebook.com/
barnbiblioteken
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SAGOSTUNDER PÅ BIBLIOTEK

MULTEUM
Kropp och knopp 
Tisdag 15 Januari 9.30
Tisdag 22 januari 9.30 
Tisdag 29 januari 9.30 

Familjemys med 
skaparverkstad
Fredag 25 januari 14.30 
Fredag 29 mars 14.30 

Kärlek och vänskap 
Tisdag 5 februari 9.30 
Tisdag 12 februari 9.30 
Tisdag 26 februari 9.30 

Folksaga – dramatiserad
Onsdag 6 februari 10.00 

Familjer
Tisdag 5 mars 9.30 
Tisdag 12 mars 9.30 
Tisdag 19 mars 9.30
Tisdag 26 mars 9.30

Sagor på engelska
Lördag 16 mars 11.15

Kändisar i barnboksvärlden
Tisdag 2 april 9.30 
Pippi läser saga på biblioteket
Internationella barnboksdagen.
Tisdag 9 april 9.30
Tisdag 16 april 9.30 
Saga och påskpyssel 
Tisdag 30 april 9.30 

Världsbokdagen
Tisdag 23 april 10.00 – 15.00
Sagomaraton med sagoläsning 
varje heltimme.

Sagostund på arabiska
Lördag 4 maj 11.15 

Förr och nu
Tisdag 7 maj 9.30
Tisdag 14 maj 9.30

Sagostund på Grassagården 
Tisdag 21 maj 9.30
Tisdag 28 maj 9.30

Påsksaga med pyssel
Måndag 8 april 10.30 
Öppna förskolan i Mariefred

Utomhussaga – Prinsessor 
Måndag 13 maj 
Hjorthagen. Vid regn på 
Öppna förskolan i Mariefred

ÅKER

Kärlek och vänskap 
Onsdag 23 januari 9.30 
Onsdag 6 februari 9.30 
Onsdag 20 februari 9.30 

Familjer 
Onsdag 6 mars 9.30 
Onsdag 20 Mars 9.30
Onsdag 3 april 9.30

Yrkessagostund - 
djurskötare
Lördag 30 mars 11.00

Kändisar i barnboksvärlden
Onsdag 17 april 9.30
Onsdag 15 maj 9.30
Onsdag 29 maj 9.30

MARIEFRED 

Familjemys
med skaparverkstad
Fredag 25 januari 14.30

Kropp och knopp – Yogasaga
Måndag 28 januari 10.30 
Öppna förskolan i Mariefred

Folksaga – dramatiserad
Onsdag 13 februari 10.00

Kärlek och vänskap 
Måndag 11 februari 10.30 
Öppna förskolan i Mariefred
Måndag 25 februari 10.30 
Öppna förskolan i Mariefred

Vårsagor
Måndag 11 mars 10.30 
Öppna förskolan Mariefred

Musiksaga på biblioteket
Torsdag 21 mars 10.00
Camilla Arvidsson från 
Scenkonst Sörmland läser 
saga och spelar violin

Bluebot
Måndag 25 mars 10.30 
Öppna förskolan Mariefred
Sagostund + programmering

Kändisar i barnboksvärlden
Tisdag 2 april 10.00 
Internationella 
barnboksdagen,
Findus läser saga på
Mariefreds bibliotek.

KULTUR 19
Vintage – gör om kläder!
Lördag 18 maj 14.00 

Musiksaga på biblioteket
Torsdag 4 april 10.00
Anette Kumlin från Scenkonst 
Sörmland läser saga och 
spelar oboe

https://www.facebook.com/strangnaskulturskola
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MARIEFREDS BIBLIOTEK

Skriv om ditt liv
Skrivarworkshop 
Söndag 27 januari 
kl.9.00–13.00 
Skrivarworkshop med för-
fattaren och skrivpedagogen 
Eva Stilling. Övningar, utveck-
lande och fördjupning av texter, 
delande av skrivarerfarenheter.

Föranmälan krävs. Anmälan kan 
göras från 2 januari 2019 till 
magnus.utvik@strangnas.se
eller direkt till biblioteket.

Workshopen är en del av 
skrivprojektet Skriv om ditt liv 
i Strängnäs kommun som 
kommer att utmynna i en 
kommunantologi med deadline 
den 2 april och utgivning i 
september 2019.

www.strangnas.se/skrivomdittliv

Träningsrevolution 
– sluta titta, börja känna
Onsdag 6 februari kl 19.00
Entré 60 kr. Förköp 2 veckor 
före föredraget
Träning kan vara så mycket 
mer än att forma kroppen – 
om du låter den! Lyft blicken 

från kroppen, se dig själv i 
ögonen och fråga: vad behöver 
du idag? Erika Kits Gölevik, 
tränare, yogalärare, författare 
och journalist, lyfter med sin 
föreläsning Träningsrevolution 
nya perspektiv på träning och 
visar hur vi med nytt tänk kan få 
både kortsiktiga och långsiktiga 
träningsresultat som håller. 

Konsten att lyssna
Tisdag 26 februari kl.18.30
Samarr. Natasja Widaeus och 
ABF Sörmland. Entré 100 kr. 
Förköp 2 veckor innan. 
Bengt Renander arbetar som 
författare, föreläsare och coach 
för individer och par och sedan 
2017 även som producent för 
Närvaropodden. Hans skri-
vande handlar om kreativitet, 
utveckling och om närvaro. 
Med föreläsningen och boken 
Konsten att lyssna ger Bengt 
Renander inspiration och näring 
åt konsten att lyssna till en 
människa så att hon verkligen 
känner sig hörd.

Vems historia döljer 
sig i arkiven? 
Onsdag 10 april kl.19.00
Samarr. Mariefreds hembygds-
förening, Fri entré. 
Annika Bergsland från Arkiv 
Sörmland berättar om arkiv-
arbete. Mariefreds hembygds-
förening presenterar sitt arkiv.

Världsbokdagen

Kära Martina 
Tisdag 23 april kl.18.30
Fri entré.
Författaren och tidigare 
mariefredsbon Inger Lernevall 
presenterar sin debutroman 
Kära Martina, som utspelar 
sig huvudsakligen i Bohusläns 
skärgård, runt förra sekelskif-
tet. Den utgår från en verklig 
händelse i hennes egen släkt, 
och berättar om ett gripan-
de livsöde. Inger utlovar en 
läsupplevelse för den som är 
intresserad av litteratur, av 
tankar om 
sorg och 
styrka och 
av hur man 
kan skapa 
litteratur 
med hjälp 
av släkt-
forskning.

OBS! Alla program har ett 
begränsat  antal platser. 
Först till kvarn gäller! 
Biljetter släpps 2 veckor 
före evenemang.

Eva Stilling Erika Kits Gölevik Annika Bergsland
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Öppen bokcirkel 

Torsdagar kl. 18.30

24 januari
Vigdis Hjorth
Arv och miljö

”en lysande bok om skuld 
och förlamande livslögner där 
sanningen avtäcks långsamt”
Bäst just nu, M-magasin
  
21 februari
Joseph Conrad 
Mörkrets hjärta

21 mars
Sara Lidman  
Tjärdalen

25 april
Kjell Westö  
Den svavelgula himlen

Anmälan och frågor: 
Tord Eng
tord.eng@sovmorgon.nu

För öppettider och ändringar – aktuell info på bibliotek.strangnas.se

Utställningar 

Skönhet och natur
7 – 31 januari
Fotografier av Lina Karlberg.
Lina trivs bäst nära naturen 
och har alltid försökt att hitta 
lugn och ro där. Hennes bilder 
är  inspirerade av naturens 
tystnad.

Dixon – från valp till vuxen 
dansk/svensk gårdshund 
1 – 30 mars
Fotografier av Cathrine 
 Stribbling.

Mariefreds stads utveckling 
1 – 30 april 
Kartor från 1600-talet till nutid. 
Mariefreds hembygdsförening.

Berätta om din drake
2 – 29 maj 
”Min drake är en sagodrake. 
Den sätter sig på mitt öra och 
berättar underbara  historier 
som har hänt för länge, 
länge sen.” – Jackie Morris 
Fantastiska, fantasifulla drakar 
illustrerade av barn.

Jag målar för att jag måste 
och tills det är färdigt
1 juni – 31 augusti
Målningar i akryl av Malin Olin.

Samtal pågår 

– Tillsammans för klimatet
Välkommen till vårens tre 
fristående samtalskvällar om 
filosofiska och existentiella 
funderingar, en fortsättning 
av höstens miniserie. Den 
här gången reflekterar vi över 
temat klimatförändringarna. 
Hur ska vi enskilt och till-
sammans klara av dem? 

Vi ses följande torsdagar
i biblioteket:
14 februari, 14 mars och 9 maj
kl.19.00 – 21.00 

Håll utkik i bibliotekens Face-
bookgrupp och i Strängnäs 
kommuns  kalendarium för 
information om vilket tillfälle 
vi låter en särskild bok stå i 
centrum för samtalet. Kanske 
vill du läsa den i förväg? Du 
behöver inte vara med på alla 
samtal om du inte har möjlig-
het. Bara kom! Vi bjuder på 
kaffe och te. 

Mariefreds stads utveckling



ÅKERS BIBLIOTEK
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Utställningar
Maria Pettersson Baumert
Torsdagen 7 mars kl.19.00
Fri entré
Åkersbon Maria Pettersson 
Baumert kommer och pratar 
och berättar om sin egen och 
sin fars konst som visas på 
biblioteket 4 – 28 mars.

Bokcirkel

Vill du vara med i en bokcirkel?
Utvalda torsdagar kl.19.00.
Hör av dig till biblioteket om 
du vill vara med!

Släktforskarjour

Måndag 4 februari
Måndag 4 mars 
Måndag 1 april
Måndag 6 maj
kl.15.00 – 19.00
Fri entré

Har du klättrat vilse i ditt 
släktträd? Lugn bara lugn. 
Kom till Åkers bibliotek och 
få hjälp! Eskilstuna-Strängnäs 
släktforskar förening finns 
på plats och hjälper dig att 
 komma vidare.

Agneta Andersson 
Torsdagen 28 februari 
kl.19.00 
Fri entré
Agneta Andersson från träd-
gården Branta Täppan kommer 
till Åkers bibliotek för att prata 
blommor, planteringar eller 
hur man sköter sin trädgård 
bäst!

7–31 januari 
Linda Bondestam
Illustrationer ur boken 
Djur som ingen sett utom vi, 
som hon gett ut tillsam-
mans med Ulf Stark. 
Linda bor och arbetar i 
 Helsingfors som konstnär 
och illustratör. Hon hör 
till de mest framstående 
bilder boksskaparna i 
Norden med mer än 20 
illustrerade böcker skrivna 
av olika författare. 2017 
tilldelades hon priset 
»Snöbollen« för den vackra, 
underfundiga och filosofiska 
boken Djur som ingen sett 
utom vi. Boken blev även 
Augustnominerad.

4–28 mars 
Maria Pettersson 
Baumert 
Utställning med både 
 Marias och hennes far 
 Flemming Baumerts verk.

3–29 april 
Mia Jonsson 
Digital konst med datorn 
som främsta redskap i 
skapandet.

Maria Pettersson Baumert Linda Bondestam

 Foto: ?

För öppettider och 
ändringar, se aktuell info på: 
bibliotek.strangnas.se

Hej! 
Jag heter Caroline och 
började som ny filialföre-
ståndare för Åkers bibliotek 
i september 2018. Tidigare 
har jag jobbat på bibliotek 
både i Malmö och Stockholm.

Kontakta mig gärna om du 
har idéer kring program, 
utställningar eller möjliga 
samarbeten!
 
Med vänlig hälsning,
Caroline Palm
Filialföreståndare
Åkers bibliotek

caroline.palm@strangnas.se 
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FEBRUARI
Forntida smycken 
och runskrift
Utställning av elever 
i Stallarholmsskolans 
klass 3A och 3B.

MARS
Stallarholmsfotograferna
Fotokonst av Stallarholms-
borna Sten Billerud, Kjell 
Ericsson, Göran Jonsson, 
Bertil Lindh och Sven G 
Nilsson.

APRIL
Slipsar – en samlings-
utställning av kostymör 
Anna Connydotter
Slipsar – ett plagg med 
många möjligheter. 
En samlingsutställning 
som bland annat bjuder 
på en historisk slipsresa, 
återbrukade slipsar samt 
en designtävling för 
besökaren. 

Utställningar
Bokcirkel

Onsdag 23 januari kl.14.00
Vill du vara med i en nystartad 
bokcirkel? Till första träffen får 
du gärna ta med dig en bok 
att tipsa oss andra om. 
Hör gärna av dig i förväg 
om du vill vara med: 
anette.elvelind@strangnas.se 
eller 0152-33 15 14.

Personligt ombud
Måndag 25 februari kl.19.00 
Fri entré
Verksamheten Personligt 
ombud är ett stöd för personer 
med psykisk funktionsned-
sättning. De arbetar fristå-
ende från myndigheter och 
vårdgivare på den enskilde 
personens uppdrag. Det hand-
lar om vad de kan ge för stöd 
i kontakter angående vård, 
service och myndigheter.
www.strangnas.se/personligt-
ombud

Författarbesök
Marianne Cedervall
Måndag 25 mars kl.19.00
Entré 60 kr
Marianne Cedervall är född 
1949 på Gotland, och bor idag 
där halvårsvis. I år firar hon 10 
år som författare. 2009 debu-
terade Marianne med Svinhugg, 
den första romanen i serien om 
väninnorna Mirjam och Hervor. 
Deckardebuten Av skuggor 
märkt kom 2015 och följdes 
upp med Låt det som varit vila 
och Dit solen aldrig når.

Vårkonsert
Tisdag 7 maj kl.18.00
Fri entré
Med Kulturskolans elever.

Släktforskarjour

Onsdag 30 januari
Onsdag 27 februari 
Måndag 25 mars
Torsdag 25 april
kl 16.00 – 19.00 
Fri entré

Har du klättrat vilse i ditt 
släktträd? Lugn bara lugn. 
Kom till Stallarholmens biblio-
tek och få hjälp  Eskilstuna- 
Strängnäs släktforskarförening 
finns på plats och hjälper dig 
att komma vidare.

Marianne Cerdervall

Foto: M
ia Carlsson

Slipsar – Anna Connydotter
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Sörmlands ungdomsstorband 
Konsert 
Fredag 15 mars kl.19.00
Thomas Arena teater,
fri entré

Musikakademins 
Examenskonsert
Torsdag 16 maj kl.19.00
Paulinska salen,
fri entré

Kulturskolans Vårkonsert 
& utdelning av Rotarys 
stipendier
Onsdag 22 maj kl.19.00
Paulinska salen,
fri entré

Nationaldagen
6 juni    
Domkyrkans torn kl.9.00
Kulturskolans brassensemble
Ugglans park kl.12.15 
Kulturskolans blåsorkester

Mer information om 
program och biljetter 
www.strangnas.se/evenemang

Välkommen till 
Strängnäs Kulturskola!
Följ Kulturskolan på sociala medier!
På Facebook och Instagram kan du se och höra vad vi 
sysslar med. Du kommer också att få tips om kommande 
föreställningar och evenemang. 

       facebook.com/strangnaskulturskola

       Instagram: strangnaskulturskola

Strängnäs Kulturskola  
Eskilstunavägen 14
645 33 Strängnäs

Agneta Klingberg, rektor
Telefon: 0152-293 70
Telefon exp: 0152-293 71

Musik

KULTURSKOLAN

Teater

Hans och Greta Fri tolkning efter bröderna Grimms tyska folksaga.
Torsdag 7 mars kl.19.00
Biohuset i Mariefred, fri entré

En Vampyrberättelse av Moira Buffini  
Fredag 12 april kl.19.00
Lördag 13 & söndag 14 april kl.16.00
Kulturskolans aula. Biljetterna säljs vid entré, vuxna 100 kr,  
studenter och pensionär 50 kr. Rekommenderas från 14 år.

Alex i underlandet
Efter Lewis Carrolls bok, dramatisering 
av Viveca Svedjeland-Nottberg. 
Fredag 10 maj kl.19.00
Lördag 11 & söndag 12 maj kl.16.00
Thomas Arena teater. Biljetter säljs 
vid entré, vuxna 100 kr, studenter och
pensionär 50 kr, barn 7–12 år 20 kr.

Rose, Rose, Rose av Malin Axelsson
Fredag 17 maj kl.19.00
Lördag 18 & söndag 19 maj kl.16.00
Kulturskolans Blackbox. Biljetterna säljs vid entré, vuxna 100 kr, 
studenter och pensionär 50 kr. Rekommenderas från 14 år.

Utomhusteater på Grassagården 
Madicken
med Kulturskolans dramaelever.
Efter Astrid Lindgrens älskade 
klassiker om Madicken som bor 
med sin familj på Junibacken.
Premiär lördag 15 juni kl.18.30
Övriga datum i juni: 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26         kl.18.30
Entré 100 kr. Samarr. Strängnäs Arbis
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Här kan du läsa om Kulturskolans 
kurser och anmäla dig: 
www.studyalong.se
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FRITIDSGÅRDARNA

Strängnäs fritidsgård 
Eskilstunavägen 14

facebook.com/strangnasfritidsgard  

Instagram: strangnasfritidsgard

Mariefreds fritidsgård
Djurgårdsgatan 4

facebook.com/wikmariefred 

Instagram: mariefreds_fritidsgard

Åkers fritidsgård
Vi finns vid Åkersskolan

facebook.com/akersfritidsgard

Instagram: akers.fritidsgard

Fritidsgården är en trygg mötesplats för alla från 
årskurs 6 tills den dagen man fyller 18 år. På fritidsgården 
kan du välja om du vill vara med på våra aktiviteter, 
hänga med kompisar eller bara ta det lugnt.

Fritidsgårdarna arrangerar och samordnar även 
lovaktiviteter för barn och ungdomar.

www.strangnas.se/fritidsgardar
E-post: fritidsgardar@strangnas.se



SOMMARTIPS: www.strangnas.se/evenemang

Mitt Strängnäs
Sommarevent i Strängnäs med olika teman varje gång! 
29 juni, 6 juli, 4 augusti och 31 augusti. 
www.mittstrangnas.se 

Musik i Ugglans park
Musik på scenen under flera sommarkvällar.
Premiär 29 juni med Sommarkonsert  För kärlekens skull
Wilmer Heikkilä, vald till årets gossopran i Sverige 2017
och Lennart Johansson, barytonsångare. Duon har turnerat i 
USA och uppträder nu på Ugglans scen med välkända låtar.
I samarbete med Studiefrämjandet och Sparbanken Rekarne.
Se separat sommarprogram.

Dramatiserade  vandringar
Upplev Strängnäs historia på ett annorlunda sätt!
Start från kl.18.30 i Ugglans park. 
27 juni
4, 11, 18 och 25 juli
1 augusti
Biljetter köps på Hallins Optik, Trädgårdsgatan 7, 
telefon 0152-175 65 
Arrangeras av Föreningen Dramatiserade vandringar
i Strängnäs. 

Musik på Sörmländska slott & herresäten
Scenkonst Sörmland
Musik på många olika platser i Strängnäs kommun, 
bl.a. Mälsåkers slott, Gripsholms slott och Klostervillan.
Fredag  30 augusti kl.19.00. 
Domkyrkan i Strängnäs: Anna Kruse & Stina Ekblad 
www.scenkonstsormland.se

Vasaveckorna & Vasaspelet
Många spännande programpunkter under Vasaveckorna 
som inleds med premiär av Vasaspelet den 6 juni. 
Dramatik, humor, musik, dans och sång om Gustav Vasa 
och hans dramatiska samtid. 
Spelplats: Intill Strängnäs domkyrkas södra vägg. 
Entré 100 kr. www.vasaspelet.se

SM för gatumusikanter
SM för gatumusikanter 2019 går av stapeln den 10 augusti 
i Mariefred. Musikupplevelser på gator och torg! Fler som-
marprogram i Mariefred hittar du här: www.imariefred.nu

Nationaldagen 6 juni
Kommunens officiella 
Nationaldagsfirande 
Domkyrkans torn kl.9.00
Kulturskolans Brassensemble 
spelar från domkyrkans torn
Ugglans park start kl.12.15
Kulturskolans Blåsorkester 
inleder firandet i parken. 
Se separat programblad.

Föreningar och bygdegårdar 
har nationaldagsfirande även
på andra platser i Strängnäs.

Vikingafestivalen
Vikingafestivalen i Stallarholmen 
5–7 juli bjuder på vikingar, 
 handelsmän, hantverkare, 
gycklare, barnby, god mat 
och mycket mer. Det blir lekar, 
musik, uppvisningar bland 
mycket annat.
www.stallarholmensvikingar.se

Åkers bruksmuseum
Bruksmuseet i Åker är väl värt 
ett besök. Här finns även ett 
unikt bruksarkiv. 
www.akershembygd.se

Arsenalen
Ta del av Sveriges fascinerande 
militärhistoria i skandinaviens 
största militärfordonsmuseum. 
www.arsenalen.se

Sommaröppet:
Strängnäs kommun har 
många fina kulturbyggnader. 
Passa på att besöka några 
under sommaren: 
Grassagården, kvarnen 
och Callanderska gården
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Vill du veta mer eller boka lokal?
www.strangnas.se/motesplatser

Det är så roligt att åter vara 
en del av Kulturnämnden! 

1995 startade jag som fritidspolitiker i Fritids- och 
Kulturnämnden. Det var frågor som engagerade 
och var nära mig som medborgare. Jag var kvar i 
fyra år för att åter 2007 kliva in som ledamot i den 
då renodlade Kulturnämnden för ytterligare fyra år. 
Nämnden har sedan haft olika skepnader och efter 
att ha varit en Kultur- och fritidsnämnd nu senast blir 
den åter en nämnd som enbart har kultur frågorna, 
och jag är tillbaka för tredje gången! 

Som liten ville jag bli bibliotekarie. Jag har varit elev 
på Kulturskolan i Strängnäs hela min skoltid, och 
även efter gymnasiet. Jag har sjungit i kör sedan jag 
var 10 år. Jag har hängt på fritidsgården med mina 
kompisar. Jag var med i lokalteater i många år.

Varför drar jag upp dessa gamla minnen, jo för att kulturen berör och engagerar. Jag vill få fler att 
känna så – genom sitt eget eller andras skapande, som deltagare eller betraktare, som åhörare 
eller utövare. I vår ensamhet eller i gemenskap berörs vi, och det engagerar och berikar oss.

I Kulturnämnden har vi nu också, till viss del, nya områden att jobba med och det är 
 medborgar dialog- och lokaldemokratifrågor. Det kommer att bli bra att få utveckla dessa frågor i 
nära samarbete med övriga kommunala verksamhetsområden och aktörer. Jag ser också en vinst i 
att nämnden redan ansvarar för de olika kommunala mötesplatserna där lokaldemokratin kan växa 
och dialog mellan kommunen, medborgare, föreningar och näringsliv skapas genom de ”krockar” 
som sker på mötesplatserna. 

Hoppas vi ses i något kulturevenemang framöver, du hittar mycket intressant i kulturprogrammet 
du nu läser. Välkommen att beröras!

Monica Lindell Rylén (S)
Kommunalråd, from 1 jan 2019 ordförande i Kulturnämnden

KULTURNÄMND

MÖTESPLATSER 

Bygdegårdar
Bygdegårdar finns på många 
olika platser i Strängnäs:
Aspö, Härad, Helgarö, 
Fogdö, Stallarholmen 
och Sanda.

”En mötesplats är en plats 
där människor möts och 
samverkar, och tillsammans 
bidrar till en social samman-
hållning samt kreativitet och 
utveckling i kommundelen.”

Möteplatser
Mötesplats Stallarholmen
Gula Industrihuset

Mötesplats Mariefred
Biohuset

Mötesplats Åker
Folkets Hus



Skönhet och natur
Mariefreds bibliotek
7 – 31 januari

Släktforskningens dag
Lördag 19 januari kl.11–14

Skriv om ditt liv
Skrivarworkshop
Mötesplats Stallarholmen
Tisdag 22 jan kl. 18-19.30

Dubbelseendet
25 januari – 16 mars 
Vernissage fre 25 jan kl 12.00

När djävulen avskaffades och 
framtiden var ljus – Dagens 
Nyheters djävulsstrid 1909
Lördag 26 januari kl.13.00 

Skriv om ditt liv 
Skrivarworkshop 
Mariefreds bibliotek
Söndag 27 januari 
kl. 9.00–13.00 

Möten genom text o bild
30 januari – 27 februari
Vernissage ons 30 jan kl 12.00

Samtal med Södermanlands 
landshövding
Torsdag 31 januari kl.18.30

Skriv om ditt liv
Skrivarworkshop
Åkers Fokets hus
Torsdag 31 jan kl. 18-19.30

Forntida smycken 
och runskrift 
Stallarholmens bibliotek

Konsten att skriva brev
1 februari - 30 mars
Vernissage fre 1 feb kl 12.00

Barnteater 
Prinsessan på ärten 
Åkers Bibliotek 
Lördag 2 februari kl.11.00

Romanskonsert
Lördag 2 februari kl.12.00

Skriv om ditt liv
Skrivarworkshop
Mötesplats Stallarholmen
Torsdag 5 feb kl. 18-19.30

Kulturfika - konst 
Onsdag 6 feb kl.17-18.30

Träningsrevolution 
– sluta titta, börja känna
Mariefreds bibliotek
Onsdag 6 februari kl 19.00

Strindberg och kärleken
Torsdag 7 februari kl.18.30

Kärleksekvation: i universum 
finns det inga vägar
Fredag 8 februari kl 12.00

Barnteater 
Varför Därför Annars 
Mötesplats Stallarholmen
Söndag 10 februari kl.11.00 

Skriv om ditt liv
Skrivarworkshop
Tors 14 feb kl. 16-18
Skriv om ditt liv - författarbesök
Verkligheten är bäst
Torsdag 14 februari kl.18.30

Samtal pågår - tillsammans 
för klimatet
Mariefreds bibliotek
Torsdag 14 februari kl.19 – 21 

Värd en flöjt – Kim Persson
Fredag 15 februari kl 12.00
rs
Sverigebilden – en historia 
om rödfärg, byggnader och 
trädgårdar
Torsdag 21 februari kl.18.30

Modernisering av svenska 
småstäder
Fredag 22 februari kl 12.00

Personligt ombud
Stallarholmens bibliotek
Måndag 25 februari kl.19.00

Konsten att lyssna
Mariefreds bibliotek
Tisdag 26 februari kl.18.30

KALENDARIUM - programmen i korthet
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Manligt och kvinnligt i kon-
sten
Torsdag 28 februari kl.18.30

Agneta Andersson 
Åkers bibliotek
Torsdagen 28 februari 
kl.19.00 

Stallarholmsfotograferna
Stallarholmens bibliotek

Dixon – från valp till vuxen 
dansk/svensk gårdshund 
Mariefreds bibliotek
1 – 30 mars

Nyfiken på Kåge Liefwendal
Fredag 1 mars kl 12.00

Leif Brixmark & 
New Holland band
Lördag 2 mars kl.12.00

Barnteater 
Varité Sax
Mariefreds Bibliotek
Lördag 2 mars kl.15.00

Kulturfika - sagor från orienten
Onsdag 6 mars kl.17-18.30

Kvinnors kamp om  demokrati 
och rösträtt
Torsdag 7 mars kl.18.30

Maria Pettersson Baumert
Åkers bibliotek
Torsdagen 7 mars kl.19.00

Barnteater  
Hans och Greta
Biohuset Mariefred
Torsdag 7 mars kl.19.00

Teater
Kvinnor på gränsen till 
genombrott
Fredag 8 mars kl 12.00

Musikteater
FOGELSTAD – fem kvinnor, 
fem viljor, en tanke! 
Lördag 9 mars kl.12.00
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Teater 
Alex i underlandet
Thomas Arena teater
Fredag 10 maj kl.19.00
Lör 11 & sön 12 maj kl.16.00

Musikakademins 
Examenskonsert
Paulinska salen
Torsdag 16 maj kl.19.00

Teater 
Rose, Rose, Rose
Kulturskolans blackbox  
Fredag 17 maj kl.19.00
Lör 18 & sön 19 maj kl.16.00

Kultur 19 - Kulturhelg 
Se separat programblad
Lördag-söndag 18-19 maj 

Kulturskolans vårkonsert 
& utdelning av stipendier
Paulinska salen
Onsdag 22 maj kl.19.00

Med rötter i graffiti 
1 juni - 10 juli
Vernissage lör 1 juni kl.12.00

Jag målar för att jag måste 
och tills det är färdigt
Mariefreds bibliotek
1 juni – 31 augusti

Nationaldagen
Ugglans park 
Onsdag 6 juni

Mina reflektioner 
i vardagen
15 juni - 16 augusti
Vernissage lör 15 juni kl.12.00

Madicken
Utomhus på Grassagården
15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26 juni  
kl.18.30

Konsert- För kärlekens skull
Ugglans park
Lördag 29 juni kl.15.00

Det enkla, komplicerade, 
komplexa och universella 
20 juli - 4 augusti
Vernissage lör 20 juli kl.12.00

Skriv om ditt liv 
Äg ditt liv – så får du mer tid, 
kraft och glädje.
Torsdag 14 mars kl.18.30

Samtal pågår - tillsammans 
för klimatet
Mariefreds bibliotek
Torsdag 14 mars kl.19 – 21 
 
Sörmlands ungdomsstorband
Thomas Arena teater  
Fredag 15 mars kl.19.00

När tågen gick
15 mars - 4 maj
Vernissage fre 15 mars kl 12.00 

Fyra år vid stationsområdet
15 mars - 4 maj
Vernissage fre 15 mars kl 12.00 

Författarbesök
Marianne Cedervall
Stallarholmens bibliotek
Måndag 25 mars kl.19.00

Vad hände sen?
30 mars - 18 maj
Vernissage lör 30 mars kl 12.00

En samling slipsar
Stallarholmens bibliotek

Mariefreds stads utveckling 
Mariefreds bibliotek
1 – 30 april 

Europaskolans foto/bildelever
5 april - 25 maj
Vernissage fre 5 april kl 12.00

Musik
BAHTALE ROMA
Lördag 6 april kl. 12.00 

Dans/konsert 
Go Sörmland Go! 
Thomas Arena teater
Söndag 7 april kl.15.00

Kulturfika - foto 
Onsdag 10 april kl.17-18.30

Vems historia döljer 
sig i arkiven? 
Mariefreds bibliotek
Onsdag 10 april kl.19.00

Vad utmärker en bra jord?
Torsdag 11 april kl.18.30 

Fredagsprogram kl.12.00 
Så lyckas du med dina
pelargoner
Fredag 12 april

Teater
En Vampyrberättelse
Kulturskolans aula 
Fredag 12 april kl.19.00
Lör 13 & sön 14 april kl.16.00

Musikteater 
Säg Algots, det räcker
Paulinska salen
Lördag 13 april kl.16.00 

Barnteater
Tappa tand 
Söndag 14 april kl.13.00

Kära Martina 
Mariefreds bibliotek
Tisdag 23 april kl.18.30

Oäkta barn – fader okänd
Torsdag 25 april kl.18.30

Dans/konsert 
Go Sörmland Go! 
Thomas Arena teater
Fredag 26 april kl.12.00
Måndag 29 april kl.18.30

Berätta om din drake
Mariefreds bibliotek
2 – 29 maj 

Vårkonsert
Stallarholmens bibliotek 
Tisdag 7 maj kl.18.00

Kulturfika - Afghanistan 
Onsdag 8 maj kl.17-18.30

Nationalspråkstanken mel-
lan demokrati och  rasism
Torsdag 9 maj kl.18.30

Samtal pågår - tillsammans 
för klimatet
Mariefreds bibliotek
Torsdag 9 maj kl.19 – 21 
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OBS! Där inget annat anges är lokalen Kulturhuset Multeum!
Info om ev. biljettpriser och förköp finns inne i programbladet.



Kulturhuset Multeum
Eskilstunavägen 2
645 80 Strängnäs
Tfn 0152-296 70

Kulturprogrammet har  
producerats av Kulturproduktion,  
Strängnäs kommun
Tryck: Arkitektkopia, Eskilstuna.
Vi reserverar oss för eventuella
ändringar.

För senaste uppdateringar,
besök oss på:
bibliotek.strangnas.se
www.strangnas.se/evenemang 
www.strangnas.se/kultur
www.facebook.com/multeum 
www.facebook.com/barnbiblioteken

Biljetter släpps 2 veckor före 
varje evenemang. Det går bra 
att lägga undan biljetter från 
att de släpps genom att ringa.
Dessa biljetter måste sedan 
hämtas senast 30 minuter 
innan programstart.

KONTAKT & ÖPPETTIDER

 

Bibliotekens hemsida:
bibliotek.strangnas.se

Kulturhuset Multeum
Eskilstunavägen 2, 645 80 Strängnäs
0152-296 70
bibliotek@strangnas.se 
kulturproduktion@strangnas.se
Måndag-torsdag  kl. 9–19
Fredag  10–17
Lördag  11–14

Mariefreds bibliotek
och medborgarkontor
Rådhuset, 647 30 Mariefred
0159-297 92
mariefredsbibliotek@strangnas.se
Måndag  kl. 13–19
Tisdag-onsdag  13–17
Torsdag  13–19 
Fredag  13–16
Lördag  11–14

Åkers bibliotek
och medborgarkontor
Skolvägen 1, 647 52 Åkers styckebruk
0159-298 32
medborgarkont.aker@strangnas.se
Måndag  kl. 10–12 & 15–19
Tisdag  10–12 & 13–15
Onsdag  13–17
Torsdag  15–19

Stallarholmens bibliotek
och medborgarkontor
Vannestavägen 2, 645 61 Stallarholmen
0152-33 15 14
medborgarkont.stallarholmen@strangnas.se
Måndag   kl. 16–19
Tisdag  10–12 & 13–16
Onsdag  10–12 & 16–19
Torsdag  10–12 & 13–16

Omslagsfoto: Bo L. Gunnarsson, 
Shutterstock

Bakgrundsbild: Peo Bengtsson

För senaste uppdateringar om program:
 
Facebook:
www.facebook.com/multeum
www.facebook.com/barnbiblioteken
www.facebook.com/strangnaskulturskola
Webben:
www.strangnas.se/evenemang 
www.strangnas.se/kultur

http://bibliotek.strangnas.se
mailto:bibliotek%40strangnas.se?subject=
mailto:mariefredsbibliotek%40strangnas.se?subject=
mailto:medborgarkont.aker%40strangnas.se?subject=
mailto:medborgarkont.stallarholmen%40strangnas.se?subject=

