Kulturkalender

november, december
januari
❤❤ = För barn och unga

NOV EMBER
❤❤ 1/11 Höstmarknad på Ulriksdal
Välkommen till Ulriksdals årliga höstmarknad
som pågår 31 okt-1 nov. Hantverk, delikatesser,
konserter och aktiviteter för hela familjen. Slottet,
Orangeriet, drottning Kristinas kröningsvagn, slottsteatern Confidencen och slottskapellet ger visningar
och konserter. Se fullständigt program på www.
ulriksdalsslott.se. Lör-sön kl 11-16, samt konsert kl
16, Ulriksdals slott
1/11 Höstrusk och te på Ulriksdal
Överraska en kär vän med en riktig höstdag på
Ulriksdal. Historisk och naturnära vandring i slottsparken och Nationalstadsparken med efterföljande
värmande tebjudning i Orangeriet. 240 kr/person.
Biljetter bokas på www.kungahuset.se/biljett. Sön kl
12 och kl 14, Orangeriet, Ulriksdals slott
1/11 Öppen guidning i Filmstaden
I historiska Filmstaden spelades det in film under 80
år. Vandra på marken där filmlegender som Hasse
Ekman, Ingrid Bergman och Greta Garbo verkade.
Om det och mycket mer. Entré 50 kr. Sön kl 14,
Portvaktsstugan, Filmstaden, Råsunda

2/11 Filosoficafé
På ett filosoficafé behövs inga förkunskaper, bara
ett öppet sinne och ett glatt humör. Tema: Kan
vårt ekonomiska system bryta ihop? Ledare: John
Bornemark. Arr: Biblioteket i Solna C och ABF. Mån
kl 18-19.30, Vardagsrummet, biblioteket Solna C
2/11 Föräldracafé
Är du föräldraledig och vill skaffa nya vänner - kom
och fika i vårt café. Mån kl 10-12, Solna Folkets
Hus, Skytteholmsvägen 2
4/11 Seniorbio
Se bio på biblioteket. Ingen föranmälan behövs.
Gratis medlemskort erhålles vid visningstillfället.
Ons kl 14-16, Lilla Lila, biblioteket Solna C
❤❤ 5/11 Bok och Bebis = Sant
Kom med ditt barn på ”bebisbokprat”. Vi läser sagor högt för de
allra minsta. För barn från 4 mån1,5 år med vuxen. Anmälan till:
anmalanbibliotek@solna.se Tors
kl 11, biblioteket Solna C
❤❤ 6/11 Fredagsmys: Pins
Vi klipper, klistrar och gör egna pins.
Drop-in. Fre kl. 15.30-17, Vardagsrummet, biblioteket Solna C
7/11 Mim, en stand-up
Lasse Nilsen kommer att bjuda på mim, fast inte.
Stand-up, fast inte. Teater, fast inte. Snarare allt på
samma gång, fast bättre. Kombinationen stand-up
och mim känns lika ovanlig som svår. Biljetter:
www.teatersat.se Lör kl 19, Teater Bristol, Sturegatan 39 Sundbyberg
❤❤ 7/11 Barnteater: Peka, trumma, dansa
En rolig, rörlig & rytmisk föreställning fritt efter Eva
Sussos böcker om Lalo, Binta, Aisha och Babo.
Böckerna skildrar det lilla barnets upptäckarlust
och vardagsfest i rytm och rörelse. Med böckerna
som inspiration skapas scenkonst för den allra
yngsta publiken. En förställning som lockar till dans
och skratt. Målgrupp 1-3 år. Kostnadsfria biljetter
hämtas på biblioteket i Solna C fr. o.m. 26/10. Lör kl
13, Lilla Lila, biblioteket, Solna C

❤❤ 2/11 Babysång
Sjung och ramsa med din baby och andra föräldrar.
Solna kulturskola och biblioteket inspirerar och
leder. Från 0-2 år. Mån kl 13, Lilla Lila, biblioteket
Solna C
2/11 Dance workshop
Recheal Kambugu är professionell dansare från
Uganda. Hon har utvecklat sin egen dansstil med
namnet Jungle Fever® Dance och kommer nu till
Solna Folkets Hus för att berätta om dansstilen och
välgörenhetsprojekt Jungle fever® Youth Club i
Uganda. Pris 50 kr. Fika ingår. Mån kl 18-20, Solna
Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2
2/11 Bokbytardag
Ta med dig en bok och byt ut den mot en annan.
Har du ingen bok går det bra att köpa böcker
billigt i cafeterian. Mån kl 14-16 Solna Folkets Hus,
Skytteholmsvägen 2

Gör ett besök!
Fjärilshuset
Öppet måndag-fredag 10-16,
lördag-söndag 10-17
En tropisk regnskog i Solna! Vandra bland
de fritt flygande fjärilarna i stora tropiska
växthus och träffa sedan revhajarna i Haga
Ocean. Mer info: fjarilshuset.se
Hagalundsmodellerna
Armod och idyll. Kent Fernströms Hagalundsmodell visas i flygeln till Charlottenburgs gård. Modellen i skala 1:200, visar
hur municipalsamhället såg ut runt 1935
med de halva husen, bodarna, utedassen,
trädgårdarna, affärerna m.m. Söndagar kl
13-16. Julstängt 20/12-10/1, Bollgatan 12
Varje grop en grav. Specialutställningar av
modeller av gamla Hagalund i skala 1:100
och 1:50, bilder, filmvisning mm. Kaffe kan
serveras. Öppet efter överenskommelse,
0761-99 52 91. www.hagalundsvanner.com
Banvaktsvägen 18, 2 tr
Hembygdsmuseet Charlottenburgs gård
Öppet söndagar kl 13-16 & onsdagar kl
13-15 Aktuell utställning: Garnisonsstäderna
Solna och Sundbyberg: en exposé i ord
och bild. Regementena I1, A1, Ing1, S1 och
Kungl. Krigsskolan Karlberg presenteras.
Pågår fram till 16/12. Julstängt 20/12-10/1,
Bollgatan 12
Olle Olsson-Hagalund museet
Under perioden 18 november- 15 februari
håller muséet i Solna stängt. Flertalet verk
är utlånade till Sven-Harrys konstmuseum
och utställningen ”Olle Olsson Hagalund,
en färgstark romantiker” som pågår mellan
28/11-7/2. För mer info: www.sven-harrys.se
Parkmuseet i Haga
Öppet fredag-söndag kl 10-15
I ett av Hagaparkens koppartält finns Haga
Parkmuseum där du kan se både äldre och
nyare planer för parken, Mer info: sfv.se/
hagaparkmuseum
Överjärva gård
Statarmuseet på Överjärva gård är öppet
första helgen varje månad klockan 11-16.
Guide finns på plats, fri entré. Mer info:
overjarvagard.se/statarmuseet
Fårens hantverksbod är öppen lördagar och
söndagar kl 11-16 t o m 13/12

❤❤ 14/11 Sagoyoga med Azusa
Ta del av en berättelse från och om Japan. Med
hjälp av rörelser och yoga upplever vi och skapar
en spännande historia. Från 4 år. Föranmälan till
bergshamra.biblioteket@solna.se Lör kl 13-14,
Bergshamra bibliotek
❤❤ 14/11 Rappa med boken: En musiksaga
Lyssna till en pizzaslajs-rap, tillsammans med
Kristoffer och Martin. Från 4 år och uppåt. Anmälan
till: anmalanbibliotek@solna.se Lör kl 13, Vardagsrummet, biblioteket Solna C
14/11 Kulturlördag: Solna Minibokmässa
Träffa författare från ditt närområde. Bland
de medverkande: Anders Arhammar, Niklas
Janz, Frida Mikkelsén och Ann-Helene
Laestadius. Arr: Biblioteken i Solna. Lör kl
12-15.30, Bibliotekstorget, Solna C
14/11 Författarbesök: Martina Montelius
Möt Martina Montelius, konstnärlig ledare för
Teater Brunnsgatan 4, uppmärksammad för debutromanen Främlingsleguanen samt aktuella ”Oscar
Levertins vänner. Lör kl 14, Ljusgården, biblioteket
Solna C
15/11 WienerCafé: Tema Ryssland
Möt den ryska kulturen med konsertpianisten
Veronica Reinstein Falk. Värdinna: Herta Fischer.
Kaffe och sachertårta serveras till självkostnadspris.
Arr: ABF och biblioteket i Solna C. Sön 14-15.30,
Kylbergsrummet, biblioteket Solna C
15/11 Öppen guidning i Filmstaden
I historiska Filmstaden spelades det in film under
80 år. Vandra på marken där filmlegender som
Hasse Ekman, Ingrid Bergman och Greta Garbo
verkade. Om det och mycket mer. Entré 50 kr. Sön
kl 14, Portvaktsstugan, Filmstaden, Råsunda
❤❤ 15/11 Barn i Guds tid
Råsunda kyrkas barnkörer medverkar. Musik av J
Ugland. Familjemässa. Karin Solén, Tore Skytén.
www.solnaforsamling.se Sön kl 10, Råsunda kyrka
❤❤ 16/11 Babysång
Sjung och ramsa med din baby och andra föräldrar.
Solna kulturskola och biblioteket inspirerar och
leder. Från 0-2 år. Mån kl 13, Lilla Lila, biblioteket
Solna C

1/11 Ljusfesten
Den 1 november lyses Brunnsvikens
stränder upp av tusentals marschaller,
eldkorgar och fackeltåg. Det är en
stämningsfull upplevelse i höstmörkret för
stora & små. Lyssna till Bellman, körsång
och Tintomaraspel vid Pelousen, nedanför
Koppartälten. Barnföreställning vid
Lill-Haga, ljusillumination i Bellevueparken
eller se ljusfesten från vattnet i någon av
båtarna som trafikerar Brunnsvikens
bryggor. En ljus dag i en mörk årstid!
Arr: Haga-Brunnsvikens vänner.
Mer info: haga-brunnsviken.org
Sön kl 16-19, Brunnsviken

13/11 Yoga
Starta morgonen med lugn meditativ yoga inklusive
avslappning. Pris 35 kr, smörgås och kaffe ingår. Fre
kl 07.15-08, Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2

16/11 Filmklassiker: Birgit Tengroth
Vi firar Birgit Tengroth som föddes för 100 år sedan.
Se Ingmar Bergmans Törst från 1949, med manus
av Tengroth som även medverkar som skådespelare, inspelad i Filmstaden. Entré 50 kr. Anmälan till:
vanner@filmstadenskultur.se Mån kl 18, Operan,
Filmstaden Råsunda

Foto: Johan Sjölander

❤❤ 7/11 Barnteater: Mannen med den
olydiga kroppen
En enmansföreställning av Fria Teatern om hur
tokigt det kan gå när man försöker göra flera saker
samtidigt. Från 3 år. Kostnadsfria biljetter hämtas
på Bergshamra bibliotek fr.o.m. 27/10. Lör kl 13,
Bergshamra bibliotek
❤❤ 7/11 Sagoyoga med Azusa
Vi skapar en saga med hjälp av rörelser och musik.
Anmälan till: anmalanbibliotek@solna.se Lör kl 14,
Vardagsrummet biblioteket Solna C
7-8/11 Kurs med Lasse Nielsen
Teaterworkshop med Lasse Nielsen. Lär dig hur
man bäst kan använda kroppen i olika genrer och
situationer. Anmälan och info: www.teatersat.se
Avgift 900:- Bindande anmälan. Lör & sön 11-17,
Tallbackaskolans aula, Kristinelundsvägen 1
8/11 Öppen guidning i Filmstaden
I historiska Filmstaden spelades det in film under
80 år. Vandra på marken där filmlegender som
Hasse Ekman, Ingrid Bergman och Greta Garbo
verkade. Om det och mycket mer. Entré 50 kr. Sön
kl 14, Portvaktsstugan, Filmstaden, Råsunda
8/11 Orgelkonsert
Stig Gustav Schönberg. Fri entré. Mer info:
solnaforsamling.se Sön kl 16, Solna kyrka
8/11 Kurs växtkomposition
Designteamet bjuder på sin samlade erfarenhet
kring hur man komponerar träd, buskar
och perenner. Målet med kursen
är att höja dina kunskaper
kring växtkomposition med
fokus på färg, form och
ståndortsanpassning.
Föreläsare Gunilla Lundh
och Ann-Catrin Thor.
www.rappne.nu/produkt/
kurs-vaxtkomposition/
Pris: 2 500:- I priset ingår
frukost, lunch, eftermiddagsfika, samt ett omfattande
kurskompendium. Mer info om
programmet mejlas till dig innan
kursstart. Sön Kl 9-17 Slottsträdgården Ulriksdal
8/11 Utställning: Svea Nordberg
Utställning med tavlor målade av Bergshamrabon
Svea Nordberg. Utställningen visas t. o.m. 26/11.
Sön kl 11-15, Bergshamra bibliotek
❤❤ 8/11 Lilla Filmklubben 2
Välkommen hela familjen! Vi ser en animerad
sångsaga och myser i biomörkret tillsammans. Ingen avgift, men bokning krävs: nina.nykvist@solna.
se Sön kl.13, biblioteket Solna C
9/11 Alice Babs
Alice Babs var under många år en del av svenskt
musikliv. Lasse Zackrisson kommer till Solna
Folkets Hus och berättar om Alice Babs och visar
filmen ”Alice Babs – Naturröstens hemlighet”. I
samarbete med ABF. Pris 50 kr, fika ingår. Mån kl
18-20, Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2
❤❤ 9/11 Babysång
Sjung och ramsa med din baby och andra föräldrar.
Solna kulturskola och biblioteket inspirerar och
leder. Från 0-2 år. Mån kl 13, Lilla Lila, biblioteket
Solna C
10/11 Författarbesök - Agneta Pleijel
Författaren Agneta Pleijel berättar om sin senaste
bok ”Spådomen”, en kritikerrosad självbiografiskt
skriven roman om en ung flickas första 20 år. Tis kl
18, Bergshamra bibliotek
10/11 Ät din trädgård
Växter som blir mat på bordet. Föreläsare: Ann-Catrin Thor. Från traditionell odling av grönsaker i
pallkrage till att odling av ätbara växter i prydnadsrabatten. Tips på roliga och annorlunda arter av
örter, buskar och träd. Planera för vårens ätbara
trädgård. Pris: 350:- Smörgås och kaffe/Te ingår i
priset. Tis kl 18-20 Slottsträdgården Ulriksdal
11/11 Släktforskning
Välkommen till introduktion av databaserna för
släktforskning. Max tre deltagare per tillfälle. Ons kl
17- 17.30, biblioteket Solna C
❤❤ 13/11 Fredagsmys: Sagodrama
Vill du vara med och leka och använda din fantasi?
Tillsammans beger vi oss in i sagans och fantasins
värld där allt kan hända. Fre kl 15.30-16.30 Lilla
Lila, biblioteket Solna C

17/11 Föreläsning Trädgårdsdesign
Föreläsare: Gunilla Lundh. En innehållsrik
föreläsning om trädgårdens och innegårdens
funktion och möjligheter. Vi gör en historisk återblick och går igenom designprocessens olika steg.
Ni får konkreta och användbara råd för planering,
gestaltning, växtval, plantering och skötsel. Pris:
350:- Smörgås och kaffe/Te ingår i priset. Tis kl
18-20 Slottsträdgården Ulriksdal
❤❤ 18/11 Bok + Bebis = Sant
Vi läser böcker för de allra yngsta barnen, ramsar
och sjunger tillsammans. För barn från 4 mån-1,5
år. Anmälan till bergshamra.biblioteket@solna.se
Ons kl 10, Bergshamra bibliotek
19/11 Det goda samtalet
Vid höstens tredje ”Samtal med publiken” har vi en
spännande gäst på besök. Värdinna: Herta Fischer.
Arr: ABF i samarbete med Solna stadsbibliotek. Tors
kl 18.30, Vardagsrummet, biblioteket Solna C
❤❤ 20/11 Fredagsmys
Kom på fredagsmys med Bella och Gustav. Vi lyssnar på en saga och ser en filmsnutt. Fre kl 15.30,
Lilla Lila, biblioteket Solna C
❤❤ 21/11 Serieworkshop - Sara Olausson
Sara Olausson är en skicklig serietecknare. Hon
har givit ut flera album, och hon kommer berätta
hur det är att ha tiggaren Felicia som vän! Från 9
och uppåt. Anmälan till: anmalanbibliotek@solna.
se Lör kl 13 - ca 14.30, Vardagsrummet, biblioteket
Solna C
❤❤ 21/11 Familjevisning: Bilder och bullar!
Hör den lekfulla berättelsen om hunden Ozzy som
reser i tiden och tar oss till 1910-talets Solna. Bulle
ingår! Fr. 4 år. Föranmälan till bergshamra.biblioteket@solna.se Lör kl 13-14, Bergshamra bibliotek
21/11 Renässansmusik med trion Guild
Heidi Rohlin Westin, som själv spelar blockflöjt och traversflöjt, leder trion Guild. Fri
entré. www.solnaforsamling.se Lör kl
16 Hagalunds kyrka
21/11 Vem får Augustpriset?
Vanna Beckman och Kerstin M.
Lundberg presenterar årets nominerade böcker. På Bergshamra bibliotek. Arrangör: Bergshamrabibliotekets Vänner i
samarbete med biblioteket. Lör kl. 15.30,
Bergshamra bibliotek
21/11 Julbasar
Kaffeservering, brödförsäljning, tombola, julklappar,
hemstöpta ljus, rättvisemärkta varor. Arr: Huvudsta
kyrkliga syförening. www.solnaforsamling.se Lör
kl 10-14
22/11 Bachkonsert. ”Wachet auf”
J.S.Bach ”Wachet auf”. Kantat för kör, orkester och
solister med Råsunda kyrkokör, orkester och solister. Dirigent: Karin Solén. Mer info: solnaforsamling.
se Sön kl 15 Råsunda kyrka
22/11 Öppen guidning i Filmstaden
I historiska Filmstaden spelades det in film under
80 år. Vandra på marken där filmlegender som
Hasse Ekman, Ingrid Bergman och Greta Garbo
verkade. Om det och mycket mer. Entré 50 kr. Sön
kl 14, Portvaktsstugan, Filmstaden, Råsunda
❤❤ 23/11 Stöpa ljus
Prova på att stöpa ljus en kväll på Q-lans fritidsgård
i Bergshamra. Fika finns att köpa. En kväll för hela
familjen och alla åldrar. Mer information 08-624 28
73 prata med Anna-lena eller Zingo. Mån 17.-21
Q-lan, Hjortstigen 1
❤❤ 23/11 Babysång
Sjung och ramsa med din baby, tillsammans med
andra barn och föräldrar. Ett samarbete mellan
Solna Kulturskola och Biblioteket. Från 0 - 2 år. Mån
kl 13.00, Lilla Lila, biblioteket Solna C
23/11 Bokbytardag
Ta med dig en bok och byt ut den mot en annan.
Har du ingen bok går det bra att köpa böcker billigt
i cafeterian. Mån kl 14-16, Solna Folkets Hus,
Skytteholmsvägen 2
24/11 Föräldraföreläsning: Ge ditt barn 100
möjligheter istället för 2
Föreläsningen varvar grundläggande genusteori
med humor och vardagsnära exempel på hur vi
gör genus och hur ojämställdhet tar sig uttryck.
Föreläsningen hålls av Maria Hulth från företaget
Jämställt. Begränsat antal platser, föranmälan till:
bergshamra.biblioteket@solna.se Tis kl 18-19.30,
Bergshamra bibliotek

Visste du att...

...Black Sheep har flyttat till nya fina lokaler
på Gelbgjutarevägen 7. Välkommen till
Solnas kreativa mötesplats för unga!
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25/11 Berättarkväll om Birgit Tengroth
I år är det 100 år sedan Birgit Tengroth föddes. Men
vem var filmstjärnan som sadlade om till kontroversiell författare i 40-talets Sverige? Vi berättar! Entré
70 kr. Boka plats: vanner@filmstadenskultur.se
Ons kl 18, Portvaktsstugan, Filmstaden i Råsunda
25/11 Seniorbio
Se bio på biblioteket. Ingen föranmälan behövs.
Gratis medlemskort erhålles vid visningstillfället.
Ons kl 14, Lilla Lila, biblioteket Solna C
❤❤ 26/11 Novellprisfesten
Årets stora final går av stapeln på biblioteket i Solna
C. Prisutdelare är Petrus Dahlin. Välkomna på fest
och mingel. Ett samarbete mellan biblioteken Solna
C och Sundbyberg. Tors kl 17, Kylbergsrummet,
biblioteket Solna C
27/11 Qigong
Starta morgonen med rörelser, andningsträning
och mental avspänning för kropp och själ. Pris 35
kr, smörgås och kaffe ingår. Fre kl 07.15-08, Solna
Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2
❤❤ 27/11 Fredagsmys deluxe: Vem fyller 10 år!
Kom på födelsedagsfredagsmys och fira Vem 10
år! Sagostund, film och födelsedagsfika. Fre kl 14,
14.45 och 15.30 Lilla Lila, biblioteket Solna C
27/11 Stödkonsert på Kafe Sjöstugan
Dag Westling och Maria Misgeld framför visor från
Sverige och Nordsjöområdet om emigration och
hopp om en bättre framtid. Generationers längtan
till ett bättre liv skildras i vacker stämsång, gitarr,
femsträngad banjo och autoharp. Läs mer: www.
thousandsaresailing.se. Boka/förköp av biljetter:
info@kafesjostigan.se eller 08- 6551199
Alla inkomster går till stöd för flyktingar.
Arr: Kafé Sjöstugan och Bergshamra för alla.
Fre kl 19, Kafé Sjöstugan, Pipersväg 22
❤❤ 28/11 Adventsmys
Pysselbordet står uppdukat med juligt pyssel.
Pepparkakorna väntar på att bli dekorerade. I Lilla
Lila tar Fabula Storytelling fram Sagohjulet som
snurrar och snurrar medan lyssnarna väntar... ska
det stanna på Kronan eller på Dödskallen, på Trädet
eller Svärdet eller någon annan av figurerna? Vilken
saga blir det? Till Sagohjulet är det begränsat
med platser, biljetter hämtas i receptionen från kl
12 samma dag. Drop-in till pysslet. Lör kl 12-15,
Sagohjulet börjar kl. 13. Vardagsrummet och Lilla
Lila, biblioteket Solna C

❤❤ 4/12 Fredagsmys: Pettson & Findus
Findus vet inte riktigt hur man firar advent, Lucia
och jul. Men han vill väldigt gärna försöka! Vi myser
tillsammans i Lilla Lila. Passar alla åldrar. Fre
kl.15.30-16.30 biblioteket Solna C
❤❤ 5/12 Sagoyoga
Vi lyssnar till och skapar en saga med hjälp av
rörelser och musik. Anmälan till: anmalanbibliotek@
solna.se Lör kl 13.00, Lilla Lila, biblioteket Solna C
5/12 Konstutställning
”Familjefadern som kör bilen på motorvägen
snedtänder på Ritalin, en ADHD-medicin. Det som
händer sen är som hämtat ur en thriller.” Konstnären Ulrika Gunnarsdotter återskapar och bearbetar
ett trauma med hjälp av populärkulturella uttryck.
Gratis och öppet för alla. Vernissage kl 14-17
samt öppet lör 12/12, kl 14-17. Liljevalchs Hubb
Industrivägen 14
5/12 Insamlingskonsert för Panzisjukhuset
En konsert för att stödja Panzisjukhuset i Östra
Kongo. Under ledning av dr Denis Mukwege
hjälper sjukhuset våldtagna kvinnor. Lör kl 18,
Råsunda kyrka
5/12 Öppet Hus på grafiska verkstaden
Välkommen till Charlottenburgsgruppens
grafiska verkstad och se hur ett
grafiskt blad blir till. Vi visar hur
vi i manuell press trycker från
handgjord grafisk plåt till bild.
Fri entré. Lör kl 13-15,
Gamla Hagalundskolan.
Södra Långgatan 20
❤❤ 5/12 Julkalabalik
Solna kulturskolas stora
julshow har i år inspirerats av
Solna stads vackra skulpturer.
Det är en spännande berättelse
med det mystiska Drakägget i
fokus. Biljetter köps på plats samma
dag från kl 11. Lör kl 13 och kl 15.30,
Solna gymnasium, Råsundav 80
❤❤ 5/12 Spanskspråkig lördag
Välkomna till en lördag med Intresseföreningen
Spanska och lärande, som tar dig med på nya
upptäckter. För barn i skolåldern. Lör kl 13-15.30,
Kylbergsrummet, biblioteket Solna C

biblioteket i Solna C
1-23/12

29/11 Vernissage: Jag hör inte
hemma här
Fotografier av Linus Hultstrand - en
hyllning med humor och värme till
dem som varit utanför, brutit mot
normen och vågat vara unika. Utställningen visas t.o.m. 17/12 Sön
kl 13-15, Bergshamra bibliotek
29/11 Öppen guidning i
Filmstaden
I historiska Filmstaden spelades det in film
under 80 år. Vandra på marken där filmlegender
som Hasse Ekman, Ingrid Bergman och Greta Garbo
verkade. Om det och mycket mer. Entré 50 kr. Sön
kl 14, Portvaktsstugan, Filmstaden, Råsunda
29/11 Vi sjunger in advent
Solna kyrkokör, Marcus Torén, orgel samt Jörgen
Lindström, dirigent. Fri entré. Mer info: www.solnaforsamling.se Sön kl 16, Solna kyrka
29/11 Varde ljus: Adventsfirande på Ulriksdal
Fira advent på Ulriksdal med spännande visning på
slottet, ”Varde ljus” - en lyxig och ganska dunkel
historia om lampor, värme och livsfara under 300
år. Efterföljande adventskaffe i Orangeriet samt julrabatt i Slottsboden. 240 kr/person. Biljetter bokas
på www.kungahuset.se/biljett. Sön kl 12 och kl 14,
Orangeriet, Ulriksdals slott

DECEMBER
1/12 Kaddish på motorcykel
Leif Zern, mångårig teaterkritiker på Dagens
Nyheter, talar kring sin bok om den judiska uppväxten på Söder i Stockholm och om faderns liv
i två olika världar. Arr: Bergshamrabibliotekets
Vänner i samarbete med biblioteket. Tis kl 18.30,
Bergshamra bibliotek
3/12 Boktipskväll inför julen
Behöver du hjälp med julklapparna? Bibblan tipsar
vilka böcker som ska ligga i vilket paket för stora
och små. Det blir macka, pepparkaka och glögg.
Anmälan till: anmalanbibliotek@solna.se Tors kl
18.30, Vardagsrummet, biblioteket Solna C

11/12 Yoga
Starta morgonen med lugn meditativ yoga inklusive
avslappning. Efter passet bjuds på smörgås och
kaffe. Pris 35 kr. Fre kl 07.15-08, Solna Folkets Hus,
Skytteholmsvägen 2
❤❤ 12/12 Julpyssel på Bergshamra bibliotek
Vi plockar fram kreativt material för alla pysselsugna barn. Drop-in. Lör kl 13-14.30, Bergshamra
bibliotek
❤❤ 12/12 Bild och berättande = Serieworkshop
Elias Ericson är illustratör och serietecknare. Han
har skrivit flera uppmärksammade album. För dig
som gillar att berätta i ord och bild. Från
9-20 år. Anmälan till: anmalanbibliotek@solna.se Lör kl 13, Vardagsrummet, biblioteket Solna C
12/12 Julkonsert med
Solna Vox
Solna Vox sjunger julmusik
under ledning av Alwar Almkvisth. Fri entré. Mer info:
www.solnaforsamling.se Lör
kl 16 Hagalunds kyrka
❤❤13/12 Julmarknad i
Filmstaden
Kliv in genom den klassiska portalen
till en filmisk julmarknad där du finner
unika julklappar, retrofynd, vår egen saffransvåffla och andra juliga delikatesser. Sön kl 12-16,
Filmstaden Råsunda
13/12 Strålande helgonfé
Luciagudstjänst med Vokalensemblen Polyhymnia
samt Jörgen Lindström på piano. Mer info: www.
solnaforsamling.se Sön kl 18 Solna kyrka

❤❤ 13/12 Luciafirande på Ulriksdal
Upplev Orangeriet vid Ulriksdals slott i Luciaskrud. Den vackra byggnaden från 1600-talet som
innehåller unika skulpturer och växter har öppet för
egen rundvandring kl 15-17. Stockholms Musikgymnasium bjuder på förstklassigt luciatåg kl 16.
100 kr för vuxna, barn fri entré. Mer info: ulriksdalsslott.se. Sön kl. 16, Orangeriet, Ulriksdals slott

Lyssna på ett kapitel varje dag i en
spännande bok om julen. Från 3 år och
uppåt. Mån-fre kl 15.30, lör-sön kl 15,
biblioteket Solna C

❤❤ 28/11 Castorkalas
Kom och fira bilderboksfiguren Castor på biblioteket. Vi bjuder på sockerkaka, läser saga och pysslar.
Från 2 år, drop-in. Lör kl 13-14, Bergshamra
bibliotek

❤❤ 11/12 Fredagsmys
Kom på fredagsmys med Charlie och Lola. Vi läser
en saga och ser en filmsnutt. Fre kl 15.30, Lilla Lila,
biblioteket Solna C

❤❤ 13/12 Lucia
Solna kulturskolas elever uppträder i ett vackert och
stämningsfullt luciatåg på biblioteket i Solna C och i
Solna centrum. Mer info: solna.se/kulturskolan Sön
kl 14, biblioteket Solna C

❤❤ Julkalender på

28/11 Olle Olsson Hagalund c/o Sven-Harrys
I höst samarbetar Olle Olsson Hagalund-muséet
med Sven-Harrys konstmuseum i Stockholm.
Utställningen ”Olle Olsson Hagalund, en färgstark
romantiker” öppnar den 28/11 och i samband
med detta håller muséet i Solna stängt (18 nov-15
feb 2016). Lör kl 11, Sven-Harrys konstmuseum,
Eastmansv. 10–12, Stockholm

9/12 Glödens julmarknad
Besök Glödens julmarknad med hantverksprodukter, fikabröd, ringblomssalva, julgrupper, smycken
gjorda av dataskrot, datortillbehör mm. Titta in i vår
second handbutik eller i caféet där det säljs dagens
lunch, smörgåsar och härligt hembakat fikabröd.
Arr: Föreningen Glöden. Ons kl 12-18, Kungshamravägen 3

❤❤ 5-6/12 Mys in advent på Överjärva gård
Gå in och mys bland fåren. Grilla eller titta in i hantverksboden som är laddad med lite extra tovade
julsaker. Lammsoppa och lammkorv till försäljning.
Lör & sön kl 11-16, Överjärva gård.
6/12 Rejoice in the lamb
”Rejoice in the lamb”, konsert med Bergshamra
vokalensemble och solister. Dir: Lars Artborg.
Mer info: www.solnaforsamling.se Sön kl 17,
Bergshamra kyrka
6/12 Finlands självständighetsdag med
tango och månsken
Uppmärksamma Finlands självständighetsdag genom en dag
i tangons tecken. Kl 14 visas
dokumentären Midsommarnattstango. Tre argentinska
musiker reser till Finland för
att ta reda på om det är sant
som Aki Kaurismäki säger
- Att tangon uppfanns i
Finland. Kl. 16 konsert med
Månskensorkestern och Mirella
Hautala, Finsk tango på Sverigefinskt vis. Det här är den dystra och
drömska romantikens husband. Även
minnesljuständning och finska delikatesser. Mer
info: Solna.se. Sön kl 14-17, biblioteket, Solna C
6/12 Varde ljus: Adventsfirande på Ulriksdal
Fira advent på Ulriksdal med spännande visning på
slottet, ”Varde ljus” - en lyxig och ganska dunkel
historia om lampor, värme och livsfara under 300
år. Efterföljande adventskaffe i Orangeriet samt
julrabatt i Slottsboden. 240 kr/person.
Biljetter bokas på www.kungahuset.
se/biljett. Sön kl 12 och kl 14,
Orangeriet, Ulriksdals slott
7/12 Filosoficafé
På ett filosoficafé behövs
inga förkunskaper, bara ett
öppet sinne och ett glatt
humör. Tema: Kommunikation med främmande arter?
Ledare: John Bornemark.
Arr: biblioteket i Solna C
och ABF. Mån kl 18-19.30,
Vardagsrummet, biblioteket Solna C
7/12 Föräldracafé
Är du föräldraledig och vill skaffa nya vänner, kom
och fika i vårt café. www.solnafolketshus.se Mån kl
10-12, Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2
9/12 Släktforskning
Välkommen till introduktion av databaserna för
släktforskning. Max tre deltagare per tillfälle. Ons kl
17-17.30, biblioteket Solna C

14/12 Filmklassiker i Filmstaden
Filmstadens kultur avslutar höstsäsongen och firar
in julen. Välkommen på vintermysig filmklassiker,
glögg och pepparkakor. Entré 50 kr. Anmälan till:
vanner@filmstadenskultur.se Mån kl 18, Operan,
Filmstaden Råsunda
14/12 Bokbytardag
Ta med dig en bok och byt ut den mot en annan.
Har du ingen bok går det bra att köpa böcker billigt
i cafeterian. Mån kl 14-16, Solna Folkets Hus,
Skytteholmsvägen 2
16/12 Seniorbio
Se bio på biblioteket. Ingen föranmälan behövs.
Gratis medlemskort erhålles vid visningstillfället.
Ons kl 14, Lilla Lila, biblioteket Solna C
19/12 Julkonsert
Konsert med Solna församlings körer och Solna
Brass. www.solnaforsamling.se Lör kl 16 Råsunda
kyrka
❤❤ 28-29/12 JullovsBIO
Om det ”braskar” eller ”slaskar” - biblioteket visar
film för jullovslediga barn. Mån & tis kl 15, Lilla Lila,
biblioteket Solna C

JANUARI
❤❤ 16/1 Julgransplundring
Föreningen Ett Levande Hagalund anordnar
julgransplundring på Hagalunds Torg. Dans kring
granen och tomten kommer. Varmt välkomna. Lör kl
14-16, Hagalunds Torg
18/1 Nils Poppe-klassiker i Filmstaden
Filmstadens kultur inleder vårsäsongen med
ingen mindre än Nils Poppe. Kom och skratta till
bröllopskomedin Aktören från 1943. Entré
50 kr. Anmälan till: vanner@filmstadenskultur.se Mån kl 18, Operan,
Filmstaden Råsunda
❤❤ 23/1 Ska vi va?
Följ med i ett spännande
relationsdrama för barn mellan 4
och 8 år. Hur många känslor kan
rymmas i de tre orden ska vi va?
Fritt efter Pija Lindenbaums bok
med samma namn. Kostnadsfria
biljetter hämtas fr. o.m. 8/1i bibliotekets reception. Lör kl 13, Lilla Lila,
biblioteket, Solna C

Om Kulturkalendern:

Med reservation för eventuella ändringar.
Varje arrangör ansvarar för sin information.
Vill du synas i Kulturkalendern? Kontakta
Solna stad: 08-746 10 00, solna.se/kontaktcenter. Mer kultur: solna.se, gilla oss
på facebook: Kultur & evenemang i Solna,
eller instagram: Solnakultur

