
Kultur- och fritidskalendern 
Juni–September  2017

huddinge.se/event



Flemingsberg

Internet med surfplatta
7 september, kl 13.00–14.30, Flemingsbergs bibliotek 
Lär dig grundläggande IT och internet. Anmäl dig till biblioteket 
tidigast 31 augusti på telefon: 08-535 337 22.

Veeras kontor med Uusi teatteri
Lördag 9 september kl 13.00, UngZon Flemingsberg
Clownen Veera har fått jobb! Hon har ett alldeles eget kontor. Men 
som på alla kontor händer det mycket oväntade saker... Hon trollar och 
trixar, kontorsstolen snurrar, klockan tickar, telefonen ringer – hur ska 
hon hinna med allt? Medverkande: Katarina Rodopoulos. Ålder: ca 3-7 
år. Biljetter kan hämtas/bokas på biblioteket från den 26 augusti. För mer 
information ring 08-535 337 22.

Konstkollo med Fullersta Gård på 
Flemingsbergs bibliotek
3–6 juli, kl 10.00–15.00, Flemingsbergs bibliotek 
Vi testar olika tekniker och har roligt tillsammans. Kollot 
avslutas med vernissage. Vi bjuder på lunch och fika varje dag. 
Begränsat antalet platser, först till kvarn gäller. 9-14 år. Anmäl 
dig till konstpedagog Nina Kerola, telefon: 08-535 317 28 eller 
nina.kerola@huddinge.se. 

Molnskådarkurs och molnmåleri
21 juni, Flemingsbergs bibliotek
Välkommen till en grundkurs i molnskåderi med författaren och 
illustratören Linnéa Krylén. Vi molnskådar och fikar tillsammans, 
sen går vi in och målar och skapar egna moln. 9-12 år och 13-15 år, 
2 grupper: kl. 10-12 och kl. 13-15. Anmälan till 08-535 337 22 eller 
flemingsbergs.bibliotek@huddinge.se. Max 2 biljetter per person.

Veera, foto: pressbild

Fullersta Gård 

Martha Cooper - City Play 
18 mars–2 juli, Fullersta Gård, Fullersta gårds väg 18  
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 
Se fullerstagard.se/konstverkstan för öppettider

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 
Se öppettider under sommaren på fullerstagard.se

Öppettider: 
Torsdagar kl 12.00–19.00 
Fredag-söndag kl 12.00–16.00 
Telefon: 08-711 57 20 
Sommarstängt 3 juli–18 augusti 
E-post: fullerstagard@huddinge.se 
www.fullerstagard.se

Från Gård till Gård
17–22 juli, kl 9.00–15.00, Fullersta Gård, Fullersta Gårdsväg 18 
Tycker du om att skriva, skapa och att undersöka saker? Under en vecka 
kan du som är 10-13 år vara med i projektet ”Från gård till gård” där vi gör 
en ny turistguide och besöker olika platser i Huddinge. Vi ordnar lunch, 
fika, material och hämtar upp deltagare med bil i Flemingsberg, Vårby eller 
centrala Huddinge varje dag. Anmäl dig till Susanne Ewerlöf, 
08-535 317 18 eller susanne.ewerlof@huddinge.se. Begränsat antal platser.

Språkcafé för vuxna
6 september, kl 17.00–18.00, Flemingsbergs bibliotek 
Ta chansen att öva på att prata svenska med andra. Biblioteket 
bjuder på kaffe eller te. Onsdagar hela hösten.

Från gård till gård, Fullertsta gård



Sjödalen/Fullersta

Sagostund
13 september, 9.30 för 3-åringar, 10.00 för 4 till 5-åringar, 
Huvudbiblioteket 
Vi läser och berättar sagor. Vi har kul med rim och ramsor. Varannan onsdag, 
ojämna veckor fram till 6 december.

Quilty-Parksommar
23 augusti, kl. 19.00, Sjödalsparken
Quilty är närmast att betrakta som levande legender på den irländska 
folkmusikscenen i Norden. Med sitt fantastiska musikanteri, sin djuplodande 
kunskap i genren och sitt egenhändigt framslipade sound har bandet satt sin 
prägel på den irländska folkmusiken och fortsatt att hänföra sin publik i över 20 år.

Äldre lär äldre IT
14 september, kl 13.00–14.45, Huvudbiblioteket 
Du kan ställa frågor och har också möjlighet att få praktisk 
hjälp med din utrustning. Vi bjuder på kaffe. 20 kronor/tillfälle. 
14 september, 28 september, 12 oktober, 26 oktober, 9 november, 
23 november och 7 december. huddinge.seniornet.se. 

Surfplattevisning
5 september, kl 14.00–15.30, Huvudbiblioteket 
Under det här tillfället kommer du att lära dig surfplattans grundfunktioner. 
Kanske kommer du att kunna ta en ”selfie” när vi är klara? Ta gärna med 
dig din egen surfplatta. Föranmälan från 29 augusti. Begränsat antal platser, 
anmälan: 08-535 305 00 eller huvudbiblioteket@huddinge.se.

Bokklubben
31 augusti, kl 15.00–16.00, Huvudbiblioteket 
Du som gillar att läsa, prata böcker och pyssla, välkommen till bokklubben! 
Ta gärna med dig egna boktips. Ålder 9-12 år. Datum under hösten: 
21 september, 12 oktober, 2 november, 23 november, 14 december. 

Hjälp med e-böcker
Varannan vecka, 6 september–13 december, 
kl 14.00–15.00. Huvudbiblioteket
Vill du komma igång med att låna e-böcker? Kom till 
bibliotekets e-bokshandledning så får du individuell hjälp. 
Ta gärna med dig mobiltelefon, surfplatta eller dator.
 

Lördag 23 september 
kl. 11.00–15.00, 
Huddinge
Amatörer och 
professionella ställer ut 
med himlen som tak 
mellan Huddinge station 
och Fullersta gård.

Anmäl dig som utställare! 
Sista anmälningsdag är 
onsdag 11 augusti. 
Mer information på
huddinge.se/1000meter

Vårby

Sommarkul i Vårby
31 juli–4 augusti, i och omkring Vårby bibliotek med 
Barnkonsten 
Spela boll, läs, dansa, var kreativ med ord och bild. Vi bjuder på en 
massa roliga sommaraktiviteter i och runt omkring Vårbyhuset. Mer 
information om tider kommer på bibliotek.huddinge.se.

X Y Zebra med Musikgruppen RAA
16 september kl. 13.00, Expose föreningslokal i Masmo, 
Solhagavägen 20
Om allt från djur och veckans dagar till alfabetet och kamratskap. Det 
blir roliga historier kring sångerna och vi visar upp flera spännande 
instrument. Boka på telefon, Shabnam: 076-263 01 39 från den 4/9. 

Dans på röda linjen
Under sommaren, Dansbana! Vårby gård 
Under sommaren hålls olika kurser och uppträdanden i dans 
utmed tunnelbanans röda linje som: danskurser i breaking och 
street, each one teach one, öva inför JAM, Faunan och jag med 
flera. www.facebook.com/dansparodalinjen.

Schackskola
26–30 juni, kl 13.00–15.30, Vårby bibliotek med Barnkonsten 
Gillar du att spela schack? Eller kanske vill du lära dig? Då ska 
du delta i schackskolan som schackklubben 127 håller i. 

Finskt filmcafé
29 september, kl 13.00, Vårby bibliotek med Barnkonsten 
Välkommen på finskt filmcafé. Vi bjuder på kaffe och visar finska 
filmer vid fyra tillfällen under hösten. Den 29 september gästar 
dramapedagogen och vissångerskan Margareetta Huhta filmcafét för 
att prata om författaren och feministen Minna Canth. Det blir också 
musik. Övriga datum kl 9.30: 8/9, 29/9, 27/10, 17/11 och 8/12.

Språkcafé
Start i september, Vårby bibliotek med Barnkonsten 
Vi tränar svenska tillsammans. Biblioteket bjuder på kaffe eller te. Håll 
utkik efter datum och tid på bibliotek.huddinge.se.

Quilty, foto: Rickard L Eriksson

1000 meter konst och hantverk, 
foto: Maja Brand

Skriv- och läsgruppen
Start i september, Huvudbiblioteket
Tipsa varandra om böcker, gör enkla skrivövningar och 
fika. Vi träffas i en timme en gång i månaden. För dig 13-19 
år. Håll utkik efter tider bibliotek.huddinge.se/web/arena/
huvudbiblioteket. Anmälan på telefon 08-535 305 00 eller 
huvudbiblioteket@huddinge.se.

1000 meter konst och hantverk



Läxhjälp
6 september, kl 16.00–18.00, Skogås bibliotek 
Behöver du hjälp med läxorna? Engagerade volontärer 
finns på plats för att hjälpa till. Läxhjälpen vänder sig till 
barn, unga och vuxna. Onsdagar till och med 13 december.

Finskt filmcafé
14 september, kl 13.00, Skogås bibliotek
Välkommen på finskt filmcafé på Skogås bibliotek. Vi bjuder 
på kaffe och visar finska filmer vid fyra tillfällen under hösten. 
Övriga tillfällen: 12 oktober, 9 november och 7 december. 
Anmäl dig i förväg på 08-535 348 80 och Skogås bibliotek.

Vem ska trösta Knyttet? Med Teater i Haga
30 september, kl 13.00, Kulturskolan Skogås
Vi får följa Knyttet på hans resa från liten, ensam och rädd 
till modig, stark och glad. På sin resa träffar han välkända 
figurer som Hemulen, Mårran, Filifjonkan, Mymlan 
och många fler, för att till slut finna en vän i Skruttet. 
Föreställningen är fylld av sång och musik! På scen: Lisa 
Östborn, Theresia Billberg & Maria Misgeld. Skriven av 
Tove Jansson och med musik av Peter Lundblad.
Ålder: 3-8 år. Du kan boka plats på telefon från 16 
september, föreningen Lyktan, Kathrine: 076-236 26 68.

Brott och straff - klassiker- och 
kultbokcirkel
12 september, kl 16.00–17.00, Skogås bibliotek 
Var med fyra gånger under hösten och prata med andra 
om en av världens mest berömda romaner, Fjodor 
Dostojevskijs ”Brott och straff ”. För dig, 13-19 år. När du 
anmäler dig kan du välja om du vill ha boken som pocket 
eller ljudbok. Anmäl senast 1 september till 
johanna.nylund@huddinge.se.

Läsecirkel för vuxna
4 september, kl 13.00-14.00, Skogås bibliotek 
Vill du prata om böcker och läsning med andra? Varannan måndag träffas 
vi och diskuterar texter vi läst. Det går också bra att bara lyssna och få 
boktips. Biblioteket bjuder på enklare fika. Måndagar under hösten.

Patrik Isaksson – Parksommar
15 augusti kl. 19.00, Stortorpsparken 
1999 slog han igenom med ”Du får göra som du vill” och sedan dess, 
tillsammans med ett antal album, bejublade framträdanden och flera 
oförglömliga hits som ”Hos dig är jag underbar” och ”Kom genom eld”, har 
Patrik Isaksson blivit en av våra mest älskade artister.

The Voice of Rockville – Parksommar
22 augusti kl. 19.00, Stortorpsparken
The Voice of Rockville är en kör bestående av ett tjugotal ungdomar samt 
ett par ledare från musikgården Rockville i Trångsund. Vi träffas en kväll 
i veckan för att sjunga tillsammans, repertoaren består till större delen av 
moderna poplåtar stöpta i egenskrivna arrangemang.

The High- Jacks – Parksommar
29 augusti kl. 19.00, Stortorpsparken
Per-Erik, som leder bandet, började redan som 11-åring att uppträda i tv. 
Per-Erik har genom åren spelat med flera country och rockabillyband. Blev 
redan 1984 rockabillydrottningen Wanda Jacksons favoritpianist med flera 
turnéer i Europa och USA som följd.

Ett Minne Blått – Parksommar
12 september kl. 19.00, Stortorpsparken
En jazzig musikföreställning med skådespelerskan och sångerskan Lisa 
Werlinders poetiska och personliga texter från hyllade debutalbumet 
”Ett minne blått”. Lisa Werlinder har arbetat med regissörer som Ingmar 
Bergman, Steven Spielberg och Bille August. ”Hon har hittat sin särart och 
sitt språk där melodier och texter är kongeniala, som i Ett minne blått.” UNT

Skogås/Trångsund

Sommarlov
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. 

Vem kan trösta Knyttet?, foto: Cesar Reis

Patrik Isaksson, foto: Bingo Rimér



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.

fullerstagard.se
Här hittar du information och vad som händer på Fullersta Gård.
Följ oss gärna på: facebook.com/fullerstagard 

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 programmet för Parksommar.

huddinge.se/lov 
Här hittar du vad som händer på lovet. 

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 hittar du sommaren!

Framsida: Sundbybadet foto: Maja Brand

På flera ställen i Huddinge

Kalavalaskåpet med Teater Sláva – Parksommar
26 augusti kl. 13.00, Stortorpsparken
27 augusti kl 13.00, Sjödalsparken 
2 september kl. 13.00, Flemingsbargsparken
3 september kl. 13.00, Solhagaparken, Masmo
Glittrande finska sagoskatter. I de blånande finska skogarnas djup vilar 
Kalevalas sagoskatt. Men mellan de stora sagorna finns de små. 
Små bifigurer, filurer och fragment. Små skimrande bitar, som vi vill lyfta 
fram. Barnteater som är en del av parksommarprogrammet. 

Zumba
Måndagar 26 juni–31 juli, kl 18.30–19.30, Flemingsbergsparken
Lördagar 1 juli–8 augusti, kl 10.30–11.30, Sjödalsparken
Söndagar 11 juni–13 augusti, kl 10.30–11.30, Dansbana! Vårby Gård
Drop in för alla och inga förkunskaper krävs. 

Känner du någon som är värd ett pris?
Nominera någon i din närhet till Huddinge kommuns 
pris för ideella insatser i kultur- och fritidsverksamhet, 
idrottspriset eller kulturpriset. 

Fram till 30 september kan du nominera en eller flera 
personer som du tycker bidrar med en värdefull insats inom 
föreningslivet. Nominera här: huddinge.se/nominera. 

Sommarboken 2017 
12 juni–25 augusti, alla bibliotek, hela sommaren
Gillar du att prata och tipsa om böcker du lyssnat på eller läst, träffa 
kompisar och fika? Biblioteken ordnar träffar under sommaren. För dig 
8-12 år. Det kvittar hur lite eller hur mycket du läser. Mer information finns 
på biblioteken i Huddinge och på bibliotek.huddinge.se. 

Badplatser
Många fina badplatser finns i Huddinge - de presenteras 
vidare på webbplatsen Naturkartan. Vårbybadet, 
Gömmaren, Flottsbro, Sundbybadet, Stortorpsbadet, 
Sjöängsbadet, Badudden i Skogås och Mörtviksbadet.
www.naturkartan.se/huddinge

Hitta din närmaste 
badplats i sommar!

Sjöängsbadet, foto: Maja Brand

Kalevalaskåpet foto: Mikael Öberg



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
Klockarvägen 2A, Huddinge 

Stortorpsparken
Tjäderstigen 16, Trångsund

Dansbana! i Vårby gård
Under Vårby gårds tunnelbana

Flemingsbergsparken
Ortopedvägen 3, Flemingsberg

Solhagaparken
Varvsvägen 3, Masmo

UngZon
Röntgenvägen 15, Flemingsberg


