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Påsklov i Rådsparken 
10 april–13 april, Rådsparken 
Välkomna på påsklovsaktiviteter i Rådsparken. Hälsa på djuren, prova 
att rida, åk vagn bakom en åsna och lek i lekparken. Grillarna glöder 
och fiket är öppet varje dag.  
12 april, 11.00 kommer Pettson och Findus.  
13 april, 11.00 får alla följa med Höna-pöna och häxan Rödnäsa och 
leta efter det försvunna guldägget. Klä gärna ut er. Fullständigt program 
hittar du på huddinge.se/radsparken och på Rådsparkens Facebook.

Sjödalen/Fullersta

Fira frimärkets dag 
18 mars, 11.00–15.00, Huvudbiblioteket 
Frimärkets dag med tema Fjärilar och EUROPA 2017–Wanås Slott. 
Ställ frågor om frimärken till Huddinge Frimärksklubbs 
medlemmar finns på plats på biblioteket hela lördagen.

Konsert med Kulturskolans elever 
21 mars 18.30, Huvudbiblioteket 
Kom och lyssna när eleverna från Kulturskolan Huddinge 
uppträder på huvudbiblioteket.

Nyfiken på släktforskning?
6 mars, 18.30, Huvudbiblioteket
Välkomna till introduktion om släktforskning med Botvidsbygdens 
släktforskarförening. Biljettsläpp 27 februari, max 2 biljetter/person. 
Boka på telefon 08-535 305 00 eller huvudbiblioteket@huddinge.se.  
18 mars är det Släktforskningens dag, kl 12.00 blir det föredrag 
i programsalen: ”Släktforska i Stockholm”. Botvidbygdens 
släktforskarförening finns på plats hela dagen. 

Öppet hus och internetcafé med Seniornet
23 februari, 9 mars, 23 mars, 6 april, 13.00–15.00, 
Huvudbiblioteket
Välkomna till Seniornets seniorträffar där du kan lära dig om 
mobiltelefoner, surfplatta, dator med mera. Olika teman varje 
gång. Avgift 20kr, kaffe och kaka ingår. För mer info: 
huddinge.seniornet.se och bibliotek.huddinge.se. 

Författarbesök: Charlotta von Zweigbergk 
22 mars, 18.30, Programsalen Huvudbiblioteket 
Journalisten och författaren Charlotta von Zweigbergk besöker 
huvudbiblioteket och berättar om sin bok ”Fattigfällan”. 
Biljettsläpp 15 mars, max 2 biljetter/person, bokas på telefon 
08-535 305 00 eller huvudbiblioteket@huddinge.se.  

Bin till nytta och nöje 
4 april 18.30, Huvudbiblioteket 
Johann Lang och Hans Samland från Huddinges Biodlareförening 
berättar om bin och deras betydelse för människor och djur. Hur 
ser en bikupa ut och hur blir du biodlare? Kom och provsmaka 
sorthonung. Biljettsläpp 28 mars, bokas på telefon 08-535 305 00 eller 
huvudbiblioteket@huddinge.se. 

Öppet Hus på Kulturskolan  
6 april, 17–19.30, Kulturskolan Huddinge 
Kom till kulturskolan där du kan prova på att sjunga, spela teater, 
dansa och spela instrument. Kom och träffa lärarna, lyssna på 
elever och ta en fika. För dig 5-19 år. 

Huddinges humlor - surrande bumlingar  
19 april, 18.00, Huvudbiblioteket 
Välkomna på Richard Vestins bildföredrag om humlor som kommer 
att inspirera dig till ett besök i naturen. Richard Vestin är Huddinge 
kommuns naturguide. Besök gärna huddinge.se/natur. Bokas på telefon 
08-535 305 00 eller huvudbiblioteket@huddinge.se. Biljettsläpp 12 april, 
max 2 biljetter/person.

Sagan som rymde  
22 april 11.30 - 12.15, Huvudbiblioteket 
Du kan historien om bockarna bruse? Men tänk om vi låter trollet 
berätta. Pygméteatern har förvandlat den gamla sagan till en pjäs om 
fördomar, utanförskap och brobyggande med hjälp av dockor, skuggor 
och musik. Biljettsläpp 8 april, boka på telefon 08-535 305 00 eller 
huvudbiblioteket@huddinge.se. Ålder: 3-8 år.

Sportlov i Rådsparken 
27 februari–3 mars, Rådsparken 
Hälsa på djuren, åk vagn bakom en åsna och lek i lekparken på sportlovet. 
Grillarna glöder och fiket är öppet varje dag. Program kommer att 
läggas ut på huddinge.se/radsparken och på Rådsparkens Facebook.                                                                                              

Sportlov och Påsklov
Under loven bjuder vi på massor av roliga och spännande upplevelser.  
På huddinge.se/lov hittar du information om aktiviteter för dig  
upp till 13 år. Är du över 13 år hittar du information på unghuddinge.se. 

Kaniner, Rådsparken

Biodling, foto: Johann Lang

Framsida bild: Rätt som det är, foto: Daniel Milton



Öppet Hus på Kulturskolan 
5 april, 17–19.30, Kulturskolan Vårby, 
Vårby Gårds centrum 
Kom till Kulturskolan där du kan prova 
på att sjunga, spela teater, dansa och spela 
instrument. Kom och träffa våra lärare, lyssna 
på elever och ta en fika. Ålder: 5-19 år.

Fredagskul i Vårby
Fredagar, 13.30–16.30, 
Vårbyhuset i Vårby Gård 
Varje fredag med start 13 januari 
2017 kommer det att finnas olika 
aktiviteter för barn och unga under 
fredagseftermiddagar i Vårby. Mer 
information på:  
huddinge.se/fredagsaktiviteter.

Vårby

Familjelördagar på Vårby 
bibliotek med Barnkonsten 
28 januari, varje lördag, 13.00–15.00, 
Vårby bibliotek med Barnkonsten 
På Barnkonsten bjuder vi våra besökare 
på kreativ programverksamhet och 
konstutställningar för alla åldrar. Håll utkik 
efter program för våra familjelördagar med 
varierande teman under hela våren.

Rätt som det är 
18 februari, 13.00, Expose lokalen Masmo 
En historia om barnets rättigheter. Följ med barnen Lika och Olika på en upptäcktsfärd 
med svängig musik och massor av lek. Med bland andra Drottningen från Snövit, ormen 
Omar, och en flicka som heter Iris, som kan läsa från ett vitt papper. Hur det slutar vet bara 
barnen i publiken… Med Kung och Drottning produktion. Ålder: 4-7 år. Anmäl dig på 
telefon till Shabnam på 076-263 01 39. 

Fullersta Gård 

Martha Cooper - City Play 
18 mars–2 juli  
Dokumentärt, svart-vita fotografier från New York under sent 70-tal. I utställningen 
visas bildjournalisten Martha Coopers bilder där hon dokumenterat barn och lek på 
stadens gator. 

Främmande/Muukalainen  
10 december–12 mars  
Tillsammans med Finnish Art Agency tar Fullersta Gård tempen på det samtida finska 
konstlivet. I utställningen visas bland annat måleri och installationer. Medverkande 
konstnärer: Tiina Pyykkinen, Tuukka Tammisaari, Eeva Peura, Jarno Vesala, Erno 
Enkenberg, Sami Havia och Sampo Malin.

Konstverkstan på Fullersta Gård 
Lördagar kl 12-16: barn i sällskap 
med vuxen 
Torsdagar kl 15-17: för barn och unga 
8-14 år. 
För mer information:  
fullerstagard.se/konstverkstan 
 Visningar 
Torsdag-söndag kl 14: 15 minuter 
introvisning på svenska. 
Till och med 12 mars: visningar på 
finska på torsdagar kl 14.30,  
15 minuter. Ingen föranmälan krävs.  
Gruppvisningar på finska eller svens-
ka bokas via  
nina.kerola@huddinge.se 
 
Simons café 
Lunch, fika och catering 
Måndag – stängt 
Tisdag – söndag: kl 11–18 
Torsdag: kl 11–19

Lika och Olika på 
upptäcktsfärd.

Öppettider: 

Torsdagar kl 12-19 
Fredag-söndag kl 12-16 
Telefon: 08-711 57 20 
E-post: fullerstagard@huddinge.se 
www.fullerstagard.se

Rätt som det är, foto: Daniel Milton

 © Mediaa, Martha Cooper, Play



Kanel och Kanin och alla känslorna  
29 april, 13.00, Kulturskolan Skogås 
Efter boken med samma namn av Ulf Stark och Charlotte Ramel. Kanel 
och Kanin är bästa vänner. Vi får följa de båda vännerna under en dag där 
svartsjuka, ilska och oro blandas med den härliga känslan av att återfå en 
vän. En föreställning med dockteatern Tittut. Biljettsläpp 15 april, boka till 
föreningen Lyktan på telefon: 076-263 01 39. Ålder: 2-6 år.

Skogås/Trångsund
DIY-pyssel och återbruk 
28 februari, 10.00–12.00,  
Trångsund bibliotek
1 mars, 10.00–12.00, Skogås bibliotek
Kom till biblioteket och gör om något gammalt till 
något nytt. Bara fantasin sätter gränser. Biljettsläpp 
en vecka innan. Trångsund telefon 08-535 354 38 
eller trangsunds.bibliotek@huddinge.se. 
Skogås boka på telefon 08-535 348 80 eller 
skogas.bibliotek@huddinge.se. Ålder: 7-12 år. 

Författarbesök: Ninni Schulman 
6 mars, 19.00, Trångsunds bibliotek 
Kom och lyssna på Ninni Schulman, författare till 
den kända deckarserien med journalisten Magdalena 
Hansson samt ”Vår egen lilla hemlighet” och 
”Välkommen hem”. Ninni berättar om sitt författarskap 
och vägen dit. Biljettsläpp 27 mars, max två biljetter/
person boka på telefon 08 - 535 354 38 eller 
trangsunds.bibliotek@huddinge.se.

Hiphopkväll med Ametist Azordegan och Vägen ut 
9 mars, 17.30, Skogås bibliotek 
Kom och träffa musikjournalisten och hiphopexperten Ametist Azordegan. 
Hon delar med sig av sina tips och råd för dig som vill satsa på en musikkarriär 
och berättar om hur hon själv blev musikjournalist. Dessutom blir det musik 
med artister från Vägen ut. Biljettsläpp 27 februari, boka på telefon 08-535 348 
80 eller skogas.bibliotek@huddinge.se.

Öppet Hus på Kulturskolan 
4 april, 17–19.30, Kulturskolan Skogås 
Kom till Kulturskolan där du kan prova på att sjunga, spela teater, dansa och spela 
instrument. Träffa våra lärare, lyssna på elever och ta en fika. Ålder: 5-19 år. 

Segeltorp

Författarbesök: Therese Bohman 
22 februari, 19.00–20.00, Segeltorpsbliotek 
Möt Therese Bohman, kulturskribent och prisbelönt författare. Hon 
är också flerfaldigt nominerad till flera litteraturpriser, däribland 
Nordiska Rådets pris för boken ”Den andra kvinnan”. 2016 
Augustprisnominerades Theres Bohman för romanen ”Aftonland”. 
Föranmäl dig till biblioteket tidigast onsdag 15 februari. Besök 
biblioteket eller ring 08-535 330 60.

Bokfrukost 
7 mars, 09.30–11.00, Segeltorps bibliotek 
Vi träffas och tipsar varandra om böcker och filmer vi gillar. 
Biblioteket bjuder på kaffe/te och macka. Föranmälan från 28 februari 
på 08-535 330 60 eller besök biblioteket för att anmäla dig. Begränsat 
antal platser.

Sång och Klang med Teater Sláva 
15 mars, 11.00, Magasinet, Mäster Lorentz väg 3 
Sånger och klanger från världens alla hörn. En konsert för hela 
familjen att uppleva och delta i. Kittlande fjädrar, böljande siden och 
svängiga rytmer. Anmäl dig på telefon 08-646 48 56 eller 
info@segeltorpkultur.se.

Workshop i Screentryck  
1 mars, 15.00–19.00, Ungdom142 
Kom och lär dig Screentryck, för dig mellan 
13–16 år. Workshopen leds av konstnär/konstpedagog 
Nina Kerola. Vi bjuder på en T-shirt och tygkasse. Ta 
gärna med något eget tygmaterial och en svart/vit bild 
eller text som du vill trycka, eller gör din bild/text hos 
oss. Max storlek A4. Sista anmälningsdag 17 februari, 
anmäl dig till Ungdom142, telefon 08–535 347 81, 
max antal deltagare är 10 personer och anmälan är 
bindande.

Kanel, foto: Kjell Eriksson

Theres Bohman, foto: Göran Segeholm



huddinge.se/event
Här hittar du information om vad som är på gång i Huddinge. 
 
facebook.com/huddingekulturochfritid
Följ oss för nyheter om aktuella och kommande evenemang.

unghuddinge.se
Här hittar du aktiviteter och information för dig som är 13–19 år 

bibliotek.huddinge.se
Här hittar du information om vad som är på gång i Huddinges 
alla bibliotek. Här kan du också se återkommande evenemang.

facebook.com/bibliotekhuddinge
Följ oss för nyheter om aktuella och kommande evenemang.

kulturfritid.huddinge.se/kulturskolan/
Här hittar du information och vad som händer på Kulturskolan.
Följ oss gärna på: facebook.com/HuddingeKulturskola 

huddinge.se/radsparken
Här hittar du information och vad som händer i Rådsparken.
Följ oss gärna på: facebook.com/radsparken

Det är alltid fri entré till aktiviteterna om inget annat anges, men ibland behöver du föranmäla dig. Mer information hittar du på:

Huvudbiblioteket
Kommunalvägen 28A, Huddinge

Skogås bibliotek
Skogåstorget 7-9, Skogås

Trångsunds bibliotek
Trångsunds torg 5, Trångsund

Vårby bibliotek med Barnkonsten
Vårby allé 26, Vårby

Flemingsbergs bibliotek
Röntgenvägen 17, Huddinge 

Segeltorps bibliotek
Häradsvägen 252, Segeltorp

Rådsparken 
Rådsvägen 17, Huddinge

Sporthallen Flemingeberg
Röntgenvägen 15, Huddinge

UngZon
Röntgenvägen 15, Flemignsberg

Magasinet
Mäster Lorentz väg 3, Segeltorp

Expose lokalen
Solhagavägen 20, Masmo

Kulturskolan
Paradistorget 4 5tr, Huddinge
Storvretsvägen 60, Skogås 
Vårby Allé 16, Vårby

Flemingsberg

Hela Flempan skapar  
12 april, 14.00–17.00, Flemingsbergs bibliotek, UngZon och 
Flemingsbergs kyrka 
Kom och skapa på flera platser i Flemingsberg. KomSamman har 
skapande i Flemingsbergs kyrka, spännande återbruksverkstad för 
ungdomar på UngZon och 
pyssla på Flemingsbergs 
bibliotek.

Eli & Rio  
1 april kl. 13.00, UngZon Flemingsberg 
Precis som alla andra - helt olika. Följ med Eli & Rio på ett äventyr  
i hemmets alla rum, där de delar med sig av sin fantasifulla värld. Eli & 
Rio är en föreställning där vi tar oss an roller och identitetsfrågor med 
rörelse, humor och öppenhet. Anmäl dig på telefon till UngZon på 
telefon 08-535 337 29. Ålder: 3-6 år. 

Teckna magiska väsen 
2 mars, 10.30–12.00, Huvudbiblioteket 
14.00–15.30 på Flemingsbergs bibliotek 
Teckna magiska sagoväsen tillsammans med illustratören Anna 
Sandler, som ritat bilderna till böckerna om Jack och Megakillen. 
Anmäl dig tidigast 28 februari till huvudbiblioteket: 08-535 305 00 
eller Flemingsbergs bibliotek: 08-535 337 22. Ålder: 7-12 år.

Sjung med Pettson och Findus   
3 mars, 13.00, Sporthallen Flemingsberg 
En rolig och fartfylld föreställning fylld med sång och musik tillsammans 
med Sven Hedman och Fanny Wistrand. Alla känner igen de populära 
Pettson och Findus och här kommer de livs levande. Anmäl dig till 
UngZon på telefon 08-535 337 29. Ålder: 5-10 år, 100 barn kan delta.

Vinterlovspalatset   
27-28 februari, 1 mars, 12.00–16.00, Sporthallen Flemingsberg 
Med aktiviteter som hoppborg, ansiktsmålning, skapande 
verksamhet med mera. Hela veckan är barn och unga välkomna 
att aktivera sig på sporthallens olika stationer. Barn under 10 år 
måste ha med sig en vuxen. 

Information

På loven kan du vara 
med på tävlingar på 
Flemingsbergs bibliotek

Rätt som det är 
25 februari, 13.00, UngZon Flemingsberg 
En historia om barnets rättigheter. Följ med barnen Lika och Olika 
på en upptäcktsfärd med svängig musik och massor av lek. Med 
bland andra Drottningen från Snövit, ormen Omar, och en flicka 
som heter Iris, som kan läsa från ett vitt papper. Hur det slutar vet 
bara barnen i publiken… Med Kung och Drottning produktion. 
Anmäl dig på 08-535 337 29. Ålder: 4-7 år. 

Pettson och Findus, foto: Tove Larris

Eli & Rio, foto: Martin Skoog



Adress
Kyrkogårdsvägen 12 
141 85 Huddinge

Huddinge kommun
Social- och äldreomsorg 
www.huddinge.se

I Huddinges Kultur och fritidskalender hittar du information  
om aktiviteter och program som anordnas av Huddinge kommun.  
Det går bra att ladda ner kalendern huddinge.se/socialamedier. 
Observera att programändringar kan förekomma. Aktuell information 
hittar du på huddinge.se/event.
 


