Soppa & Surr hösten 2018
Varje torsdag 18-21 serveras soppa, öl och vin i Kulturhuset i Handen till olika
planerade och spontana kulturaktiviteter såsom målning musik bokprat med mera.

6 september
Soppa & Surr goes Jordbro
Soppa och Surr medverkade på Kultur och demokratidagen

13 september
Jazzcafé med Haninge jazzförening

20 september
Haningeförfattare presenterar sig och minnesstund för Per Olof Ekvall
Denna kväll kommer vi minnas skådespelaren och kulturpersonligheten Per Olof
Ekvall som gick bort i maj. Under många år höll han populära novellhörnor i Haninge
och deltog vid ett flertal tillfällen i uppläsningar i Haninge kulturhus.
Man kan även träffa Haningeförfattarna Jörn Hammarstrand och Louise Björnlund
med flera.
Går du i författardrömmar eller bara är nyfiken?
Fråga Haningeförfattarna under kvällen. Du kan även köpa signerade böcker.
Är du publicerad författare bosatt i Haninge och vill delta i eventet?
Maila Jörn på jorn.hammarstrand@gmail.com
27 september
Handen - förr, nu och sedan då? Musik och öppen scen
Stadsbyggnadskontoret och Haninge Hembygdsgille gästar. Diskussioner om
Handens utveckling från tidigt 1900-tal till 2050. Hur var det, hur levde människorna,
hur bodde dom? Varför byggdes det som det gjorde under -40. -50, -60-talen? Vilka

människor flyttade hit, vilka bor här idag? Hur kommer det se ut i morgon 2020-2030
( 2050 - RUFS) Samtalsledare; Martin Ahlsén
Öppen scen, Du som vill framföra något på scenen, skriv upp dig på listan före
18.30 Bossanova med Olssons kvartett
4 oktober
Stickning o Blues
Flinka fingrar är en stickförening som möts en gång i veckan, nu gästar de Soppa&
Surr och stickar, visar hur man gör, de genomför en liten workshop. Ta med stickor
och garn.
Bluesbandet Blues On Blues lirar lite blueslåtar.
11 oktober
Jazzcafé
Haninge Jazzförening – Mathias Algotsson och Linda Pettersson
Konsert med pianisten Mathias Algotsson och sångerskan Linda Pettersson. Mathias
dynamiska musik svänger, värmer och överraskar.
Linda Pettersson är en av Sveriges mest uppmärksammade sångerskor som hyllats i
en mängd sammanhang.
Förband kl. 18:10.
Obs, biljetter krävs från 19.30
Biljetter säljs vid entrén från kl 18.00 och kan också köpas i förväg (serviceavgift
tillkommer) i kulturhusets reception, på kommunens bibliotek i Västerhaninge och
Brandbergen samt på haninge.se/kultur
Pris: 200 kr (150 kr för jazzklubbsmedlemmar och alla med Scenpass. Personer
under 30 år betalar 50 kronor. Pausservering.
18 oktober
Möt konstnären Jonas Liveröd och musik med Long Lost Band
Konstnären Jonas Liveröd bjuder på en föreläsning i en anda av förundran och
besatthet. Han presenterar sin utställning Big Bang på konsthallen men vi kan
också få berättelser om tex skulpturala uppfinningar och hemliga
medeltidsmanuskript mm
Jonas bor och verkar i västgötska Ågårdskvarn, men visar sin konst på museer,
konsthallar och gallerier både i Sverige och internationellt. Bortom gränserna för sin

egen konst har han under senare år hållit workshops och föreläsningar om
samlande, misslyckanden och dödskultur mm
Jonas kommer även att tipsa om några favoritböcker ur sitt hemmabibliotek
Long Lost Band
Bandet Long Lost Band spelar en mix av covers och egna alster varsamt nedrörd
med en liten nypa norrländskt vemod; uppblandad med någon jazzton
Medlemmar: Hasse Ekström, Mats Sönnfors, Astrid Lorentzon & Åke Stenlund. De
har spelat sedan 70-talet i grupper som; Arbetets Söner & Döttrar, Opponera,
Skvattram, Hägerstens Hot Heaven
25 oktober
Målaren Gösta Engström och kören Overjoyed Gospel
“Ett helt liv med musik och måleri” .Konstnären Gösta Engström visar 5 av sina verk
tillsammans med musik samt visar en film från en av dom första kulturstigarna.
Overjoyed Gospel med band kommer från Enskede och sjunger svängig och
medryckande gospel under ledning av Camilla Stenman.
1 november
Höstmys med Soppa & Surr
Kom och ät soppa och träffa kommunens kulturambassadörer
samt filmvisning med Red Mike Eriksson
8 november
Jazzcafe med Haninge Jazzförening.
Saxofonisten och flöjtisten Magnus Lindgren med sin kvartett + förband
Biljetter till Magnus Lindgren säljes vid entrén. Fri entré till förbandet
15 november
Poesiläsning med poesiföreningen Lyktan samt måleriworshop
Poesi med Lyktans vänner. Lyktans vänner en kulturföening som har genomfört flera
framträdanden b.la så har Kulturföreningen Lyktan har deltagit vid SM i Poetry Slam
2017
Måleriworkshop till levande musik, kom och var med.

22 november
Konstvisning, Musikjam, Blues Selection
OBS, 1
 7.30 visning av konsten och arkitekturen i kulturhuset av Krystina Muller konstintendent
Öppet musikjam under ledning av Red Mike Eriksson. Ta med ditt instrument
Under kvällen spelar även bluesbandet Blues Selection

29 november
Countrykväll
Countrykväll med Systrarna Sjöberg från Ornö samt Olssons countryband med
gäster.
Linedance för alla danssugna, prova på med Christer från Brandbergens dansbana

6 december
Jazzcafe med Haninge Jazzförening
Fredrik Lindborg,
saxar och basklarinett,
Mattias Ståhl vibrafon,Martin Sjöstedt piano och Palle Sollinger bas.
Biljetter till Fredrik Lindborg m.fl. säljes vid entrén. Fri entré till förbandet

13 december
Julavslutning
Kom och känn in julstämning och sjung Christmas-songs med VildirHeart och
gästartister bla, sångaren Sam Paris

Arrangör; Haninge kultur/ kulturambassadörerna
För mer information: Besök vår sida på Facebook/Soppa & Surr
Kontakt; Michael Vinsa ; michael.vinsa@haninge.se 0709 229 508

