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Språkcafé på Flemingsbergs bibliotek
Varje onsdag till och med 17 maj, kl 17.00–18.00, 
Flemingsbergs bibliotek 
För dig som vill öva på att prata svenska. Biblioteket bjuder på fika.

Fritt fram – en lekutställning
Lördagar, 18 mars–27 maj, Vårby bibliotek med 
Barnkonsten 
Välkomna till ett lekfullt och inspirerande rum, där barn och 
vuxna bjuds in till att gemensamt utforska lekens potential. 
Utställningen är utformad med fokus på barn från 0 till 6 år 
med medföljande vuxen. Fritt fram alla modiga! 
Öppet lördagar kl 13.00–15.00, 18 mars–27 maj och vardagar vid 
förfrågan.

Vårby/Flemingsberg

Dans på röda linjen 
9–11 juni, Dansbana! 
Kom och fira skolavslutningen hela helgen 9–11 juni på Vårby 
dansbana med föreningen Dansbana!. Gratis workshops och 
uppträdanden. Se mer info om hela sommarens ”Dans på röda 
linjen”: unghuddinge.se

Suomenkielinen filmikahvila
5 maj, kl 9.30, Vårby bibliotek med Barnkonsten 
Tervetuola suomalaiseen filmikahvilaan Tarjoamme kahvit ja 
näytämme suomalaisen filmin.

Advokatjour
4 maj, 18 maj, kl 18.00–19.00, Vårby bibliotek med 
Barnkonsten 
Behöver du hjälp med juridiska frågor? Varannan torsdag finns 
en jurist på plats på för att svara på dina frågor. Varje rådgivning 
pågår i 15 minuter. Du ringer till biblioteket på telefon 
08-535 357 76 och bokar din tid. 

Fredagskul i Vårby
Fredagar, kl 13.30–17.00, Vårby 
Välkomna att ta del av aktiviteter för barn och unga åk 4–6 under 
fredagseftermiddagar i Vårby. Kul i Vårby sporthall, 15.00–16.30, 
öppen konstverkstad, Vårby bibliotek, 14.30–16.00 och öppen 
kulturskola med olika musikinstrument, Vårby bibliotek,14.00–17.00.  
huddinge.se/fredagsaktiviteter

Familjelördagar
Varje lördag till och med 27 maj, kl 13.00–15.00, 
Vårby bibliotek med Barnkonsten 
Kom och upptäck Vårby Bibliotek med Barnkonsten! Här finns 
kreativ programverksamhet och konstutställningar för alla 
åldrar. Familjelördagarna har varierande teman, alla familjer 
och barn är välkomna. Håll utkik i kalendariet på vår webb för 
mer detaljer.

Skriv- och läsgruppen
26 april och 10 maj, kl 15.00–16.45, Vårby bibliotek med 
Barnkonsten
Vi ses varannan vecka och tipsar varandra om böcker och gör roliga 
skrivövningar med mera. Dessutom får deltagarna första tjing på allt 
nyinköpt. Ålder: 10-16 år. Anmälan på telefon 08-535 357 76.

Stickcafé
Varje torsdag till och med 20 april, kl 17.00–19.00, 
Vårby bibliotek med Barnkonsten
Vi träffas på biblioteket och handarbetar tillsammans. Det spelar 
ingen roll om du är nybörjare eller van. Stick- och virkböcker 
finns att läsa och låna. 

Vårby bibliotek med Barnkonsten

Dansbana!, foto: Nicklas Dennermalm



Fullersta Gård 
Martha Cooper - City Play 
18 mars–2 juli  
Fullersta Gård är stolta över att presentera den amerikanska fotografen Martha 
Cooper och ett stort antal av hennes bilder från 1970-talet. Hon är känd för att 
ha skildrat olika kulturer på djupet, bland annat barnens lek- och fantasivärldar 
i offentliga miljöer på nedre Manhattan.

Konstverkstan på Fullersta Gård 
Lördagar kl 12.00–16.00: barn i sällskap med vuxen 
Torsdagar kl 15.00–17.00: för barn och unga 8–14 år. 
För mer information:  
fullerstagard.se/konstverkstan 
 
Visningar 
Torsdag-söndag kl 14.00: 15 minuter introvisning. 
Ingen föranmälan krävs.  
 
Simons café 
Lunch, fika och catering 
Måndag – stängt 
Tisdag – söndag: kl 11.00–18.00 
Torsdag: kl 11.00–19.00

Öppettider: 
Torsdagar kl 12.00-19.00 
Fredag-söndag kl 12.00-16.00 
Telefon: 08-711 57 20 
E-post: fullerstagard@huddinge.se 
www.fullerstagard.se

© Martha Cooper

Läxhjälp för alla
Varje onsdag till och med 17 maj, kl 16.00–
18.00, Skogås bibliotek 
Behöver du hjälp med läxorna? Engagerade volontärer 
finns på plats för att hjälpa till, även under loven. 
Läxhjälpen vänder sig till barn, unga och vuxna som 
studerar. 

Öppen läsecirkel
25 april, 9 maj, 23 maj, kl. 13.00–14.00, Skogås 
bibliotek 
Välkommen till bibliotekets läsecirkel – ett tillfälle att 
tipsa varandra om böcker och prata om utvalda texter. 
Till varje gång läser vi en kortare text som finns att låna 
på biblioteket. Du kan vara med varje gång eller bara 
vid enstaka tillfällen. Ingen föranmälan behövs.

Lyssna och sjung - berättarföreställning
12 maj, kl. 10.00, Skogås bibliotek 
Camilla tar med sin magiska sagomantel där sagorna 
gömmer sig. Ålder: 2–6 år. Ingen föranmälan.

Skogås/Trångsund

Bok- och filmsällskapet
3 maj, kl. 15.30–19.00, Trångsunds bibliotek 
Gillar du att läsa och prata om böcker? Då ska du vara 
med i Bok- och filmsällskapet! Vi läser en ny bok till 
varje träff, fikar och pratar om boken. Den här gången 
ser vi även på film. Ålder 12–19 år. Anmälan till 
08-535 354 38 eller rebecka.dittmer@huddinge.se

Sagor på ryska 
27 april, kl 16.00, Skogås bibliotek 
Dockteater med rötter i ryska folksagor. Med ABVGDejka 
- Lördagsskola. Programmet är på ryska. Från 3 år.

Allsång i Stortorpsparken
8 juni, 15 juni, kl. 15.00–16.30, Stortorpsparken 
Kom och sjung med i Huddinges egen ”Allsång i parken”. Skönsången leds av 
Marit Eriksson tillsammans med vår kapellmästare Ronny Lindgren och bandet 
Lifslust. Fika finns till försäljning. ABF Huddinge och Huddinge kommun. 
www.huddinge.abf.se

Povels Naturbarn
13 juni kl. 19.00, Stortorpsparken 
En personlig minishow med Lotta Ramel, Mikael Ramel och Backa Hans Eriksson. 
Två av de mest självklara Povelkännarna, dottern Lotta Ramel och sonen Mikael 
Ramel visar med råge att det artistiska äpplet inte fallit långt från trädet. Mästarens 
underfundiga ordmakeri och härliga melodier utgör grunden men de sätter också 
sin egen prägel på föreställningen när de knäpper upp Rameltexter och melodier. 
www.huddinge.se/parksommar                                                                                           

Povels naturbarn live, foto: Lasse Seger

Povels Naturbarn i  
Stortorpsparken



Sjödalen/Fullersta

Bokklubben
11 maj, kl. 15.00–16.00, Huvudbiblioteket
Du som är 9–12 år och gillar att läsa, prata böcker och pyssla, välkommen till 
bokklubben. Ta gärna med dig egna boktips! Ingen föranmälan behövs.

Öppet Hus med SeniorNet Huddinge  
4 maj, 18 maj kl. 13.00–14.45, Huvudbiblioteket
Tema 4 maj: filer och mappar på datorn. Tema 18 maj: 
biljettbokning på nätet. Avgift 20 kr/gång. Enkel fika ingår. 
huddinge.seniornet.se

Läxhjälp
Varje måndag till och med 22 maj kl, 14.30–
18.00, Huvudbiblioteket
Välkommen till huvudbibliotekets barnavdelning. 
Läxhjälpen vänder sig till barn och ungdomar  7–17 år. 
Engagerade volontärer från Rädda Barnen finns på 
plats (inte under skollov)..

E-bokshandledning
4 maj, 18 maj, kl. 14.00–15.00, 
Huvudbiblioteket
Vill du ha hjälp att ladda ner e-böcker? Handledningen 
är individuell och gratis. Ta gärna med egen 
mobiltelefon, surfplatta eller läsplatta.

Huddinge Jazz & Blues
19-20 maj, Sjödalsparken
Bernt Rosengren, Ellen Andersson och Roffe 
Wikström är några av namnen som du kommer kunna 
se på årets Huddinge jazz & blues. 
huddinge.se/jazzochblues

minfritid.nu 2017
11 maj, kl. 9.00–20.30, Idrottshuset i Tumba, Munkhättevägen 43
Välkommen till 2017 års fritidsmässa. Här kan du med en funktionsvariation 
prova på många roliga aktiviteter inom sport, musik, dans, teater och mycket mer. 
Uppträdanden med Ace Wilder, Dogge Doggelito, Musikteater med flera. 
www.minfritid.nu

Sallyswag
7 juni, kl. 19.00, Sjödalsparken vid Huddinge centrum 
En skön musikalisk käftsmäll. Sallyswag är ett färgsprakande, sceniskt liveband och 
musikkollektiv. Blixtrande solistiska inslag, tunga grooves och feministiska budskap 
formar bandet och de utgör en unik akt som saknar motsvarighet i Musiksverige. 
www.huddinge.se/parksommar                                                                                             

Konsert med Kulturskolan
26 april, kl. 18.30, Huvudbiblioteket 
Kom och lyssna när de unga eleverna från Kulturskolan 
Huddinge, musicerar på huvudbiblioteket.                                                                                             

Parksommar
Under sommaren bjuder vi på massor av roliga och spännande uppträdanden 
i Huddinges parker. På huddinge.se/parksommar hittar du hela programmet.

Sagostund
Varannan onsdag, ojämna veckor till och med 10 maj, Huvudbiblioteket 
Vi läser och berättar sagor. Tillsammans har vi kul med rim och ramsor. Kl 9.30 
för 3-åringar och kl 10.00 för 4-5-åringar.

Sagostund, foto: Maja Brand

E-bokshandledning, foto: Maja Brand

Huddingedagarna
19-20 maj, Sjödalsparken
Gå på utställningar, loppmarknad, prova-på aktiviteter 
och se kulturskolans karneval.  
huddinge.se/huddingedagarna

Sallyswag foto: Jenniann Johannesson



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 på Huddinges 
alla bibliotek. Här kan du också se återkommande evenemang.
Följ oss gärna på: facebook.com/bibliotekhuddinge

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

huddinge.se/parksommar   
Här hittar du våra programmet för Parksommar

huddinge.se/jazzochblues 
Här hittar du programmet för Huddinge Jazz & Blues

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

Här börjar försommaren!

Prova-på-dagar i Rådsparken
19–21 juni, Rådsparken
Kicka igång sommarlovet i Rådsparken. Tre fartfyllda dagar med 
klättervägg, alien bikes, tricks på skateboard, BMX och kickbike 
med instruktörer. För alla fikasugna är fiket i Rådsparken öppet.  
Mer information kommer på:
www.huddinge.se/radsparken

Stand up med Zinat Pirzadeh och Carl Tillenius
14 juni, kl. 19.00, Sjödalsparken vid Huddinge centrum 
Zinat Pirzadeh, en tjej full med humor, intelligens och mod. 
Hon pratar om sin flykt från Iran till det lilla norrländska 
samhället Glommersträsk. Det finns överraskande skillnader 
– så klart – även likheter. Carl Tillenius till hör den lilla skara 
som behärskar både humorns och magins konst. Han åker 
land och rike runt med sin alldeles speciella show som blandar 
close up-trolleri, humor och halsbrytande nummer som får 
dig att tappa hakan.
www.huddinge.se/parksommar   

Rådaparken, foto: Maja Brand

Allsång i Sjödalsparken
7 juni, 14 juni, kl. 15.00–16.30, Sjödalsparken
Kom och sjung med i Huddinges egen ”Allsång i parken”.
Skönsången leds av Marit Eriksson tillsammans med vår 
kapellmästare Ronny Lindgren och bandet Lifslust. Fika finns 
till försäljning. ABF Huddinge och Huddinge kommun.  
www.huddinge.abf.se

Framsida: Sallyswag foto: Jenniann Johannesson



Adress
Kyrkogårdsvägen 12 
141 85 Huddinge

Huddinge kommun
Social- och äldreomsorg 
www.huddinge.se

För mer information: 
huddinge.se/event 
 
Ladda ner Kultur- och fritidskalendern digitalt:  
huddinge.se/socialamedier

 

Besöksadresser:

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
 
Sjödalsparken
Huddinge

Stortorpsparken
Tjäderstigen 16, Trångsund

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


