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Välkomna till
Lidingö Kulturvecka 2021!
Årets kulturvecka blir en upplevelse utöver det vanliga med tanke på hur det senaste året
sett ut. Tidigare år har vi sagt att kulturen finns överallt och året om på Lidingö. Men en
kulturell träda har gjort att den fått vila och därmed blommar alldeles extra nu när den väl
får chans att växa. Så vi gödslar lite till och presenterar en fullmatad kulturvecka.
Foto: Daniel Wendelius

Lidingös kulturaktörer samlas under Lidingö kulturvecka i en kulturmanifestation för att
fira livets återkomst. Under en dryg vecka presenterar vi kulturarrangemang för Lidingöbor
i alla åldrar. På följande sidor ser du Kulturveckan i sin helhet. Vill du ha ett uppdaterat
digitalt program går du till www.lidingo.se/kulturveckan där du hittar en version med
eventuella ändringar och tillägg.
Kulturveckan är till för att du ska ha möjlighet att uppleva så mycket som möjligt av den kultur som finns på Lidingö. Därför sträcker sig kulturveckan över två helger, i hela tio dagar.
Kulturveckan arrangeras av föreningar, företagare och kulturverksamheter tillsammans
med Lidingö stad. Programmet innehåller alltid flera barn- och ungdomsevenemang och
såklart en hel del kultur för alla vuxna.
Evenemangen är gratis om inte annat anges. För ett rikare kulturutbud på Lidingö så kan
du engagera dig i någon av våra förträffliga kulturföreningar.
Välkommen tillbaka!
Anneli Mannberg, kultursekreterare och projektledare
John Svensson, kulturchef
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Evenemangen är gratis om inte annat anges.

Torsdag

11 NOVEMBER
foto: Emma Ivarsson

The Jazz Cats
Föreningsgården gästas av Terese Lien Evenstad, violin, Alexander Ivarsson, klarinett/
vokalist, Johan Åström, trombon, Alf Carlsson, gitarr, Samuel Löfdahl, bas och Oskar
Mattsson, trummor.
Entré 200 kr (kontant), för medlemmar 150 kr och ungdom 25 kr.
Arrangör: Lidingö jazzklubb
Tid: Torsdag 11/11 kl. 19.00
Plats: Föreningsgården i Larsberg
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Evenemangen är gratis om inte annat anges.

Lördag

13 NOVEMBER

Öppet hus
Öppet hus på
vävstugan där
det visas projekt
som pågår
i vävstolarna.
Alla är välkomna!
Tid: Lördag 13/11 kl. 10.00-14.00
Plats: Lidingö Vävstuga,
Stockholmsvägen 62

Kulturfrukost i Ansgarskyrkan
Barbro Westerholm är läkare, riksdagsledamot, ledamot i RFSU:s förbundsstyrelse och tidigare bland annat adjungerad
professor. Anmälan senast 6 november
helst till info@ansgarskyrkan.se eller
076 343 48 08. Uppge namn och telefonnummer vid anmälan.
Tid: Lördag 13/11 kl. 10.00
Plats: Ansgarskyrkan, Odenvägen 3
Foto: Yanan Li

Visning på
Millesgården
Vid innehav av ett årskort eller
entrébiljett får du en exklusiv
visning av den aktuella utställningen om Stig Lindberg
och hans konstnärskap. Kom
redan 9.45 för att undvika
köbildning.
Tid: Lördag 13/11 kl. 10.00
Plats: Millesgården, Herserudsvägen 32

Skrivarverkstad med årets Lidingö läser &
skriver-författare Vibeke Olsson! Vill du ha
information om skrivarverkstan, mejla till
stadsbiblioteket@lidingo.se. Verkstaden
kommer att genomföras på plats på biblioteket om läget tillåter.
Skrivarverkstan är fullbokad.
Tid: Lördag 13/11 kl. 11.00-15.00, även
söndag 14/11
Plats: Lidingö stadshus, stadsbiblioteket,
Stockholmsvägen 50
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Foto: Creative Commons

Skrivarverkstad med
Vibeke Olsson

”Håll avstånd till varandra och stanna hemma om du känner dig sjuk.”

Konst och musik

Lidingö Museum

Ciceronen och Freja ställer ut i stadshuset
kl. 11-13. Ciceronens band In the Mood
spelar kl. 11.00.
Tid: Lördag 13/11 kl. 11.00-13.00
Plats: Lidingö stadshus, Stockholmsvägen 50

Fri entré till Lidingö Museum under Kulturveckan. Tro, Frihet och Gemenskap
heter höstens andra utställning på Lidingö
Museum. Den är ett samarrangemang
mellan Hembygdsföreningen och Lidingö
Missionsförsamling och skildrar med bland
annat unika bilder utvecklingen från Lidingö
friförsamling till dagens Ansgarskyrkan. Den
omspänner mer än 130 års utveckling här på
Lidingö och är en intressant samhällsberättelse kring en stor och betydelsefull folkrörelse
och ett frikyrkligt samfund i vårt land.
Tid: Lördag 13/11 kl. 12.00-15.00
Plats: Lidingö Museum, Lejonvägen 26 A

Workshop i emaljering på
metall
Invigning av Kulturveckan och
Dianaskulpturerna!
Välkomna till Lidingö stadshus och invigning av kulturveckan, utställningen Mitt
dansande liv och skulpturerna i Dianagruppen. Tal av Millesgårdens chef Onita Wass
och Kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip Svanberg.
Tid: Lördag 13/11 kl. 12.00
Plats: Nya trappan mot Bussgatan, Lidingö
stadshus

Ryor
På Lidingö vävstuga har vi ett föredrag som
handlar om Ryor. Föreläsare är Åsa Wiksten
Strömbom. Fri entré men begränsat antal
deltagare.
Tid: Lördag 13/11 kl. 14.00-ca 15.30
Plats: Lidingö vävstuga, Stockholmsvägen 62

Zete Lundin visar hur spännande det är att
emaljera på metall. Kan du tänka dig att
man kan fästa glas på metall?
Tid: Lördag 13/11 kl. 13.00-16.00
Plats: Galleri Elfvik11, Elfviks gård

Seniorkören Gråtrutarne
Körkonsert med Seniorkören Gråtrutarne under ledning av Ingrid Damstedt-Holmberg.
Tid: Lördag 13/11 kl. 13.45-14.30
Plats: Lidingö stadshus, Stockholmsvägen 50

Lidingösymfonin
Felix Mendelssohn´s Violinkonsert i E-moll.
Ludvig van Beethovens 6:e symfoni ”Pastoralsymfonin” i F-Dur, sats 1-3.
Violinsolist: Carme Alzina Moll.
Dirigent: Michael Schlyter.
Tid: Lördag 13/11 kl. 16.00
Plats: Ansgarskyrkan, Odenvägen 3
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Evenemangen är gratis om inte annat anges.

Lördag

13 NOVEMBER
Foto: Michael Anderberg

Klappat & klart
En specialskriven musikteaterföreställning
med Lidingökoppling fylld av musik från
1920 till 1950-talet. Tre skådespelare
drömmer om det stora genombrottet
när det ryktas att filmregissören Mauritz
Stiller söker folk till en filminspelning.
Föreställningen är ca 50 minuter lång.
Skådespelare: Anna Saintout, Samuel
Linderström, Matilda Strand, Ronnie Eck,
Esse Hellberg, Gustav Hällegårdh.
Musiker: Samuel Linderström, Johan
Norlund, Tommy Lundgren, Jonathan
Frendel, Hanna Lönnqvist, Edvin Bergenfalk, Isak Nilsson.
Idé och design: Matilda Strand, Anna
Saintout, Samuel Linderström. Text:
Matilda Strand. Regi: Gunilla Bergerham
och ensemblen. Koreografi: Ensemblen
och Sara Capossele. Arrangemang och
musikansvarig: Samuel Linderström.
Ljudteknik: Gustav Hällegårdh.
Tid: Lördag 13/11 kl. 12.45, och kl. 15.00
Plats: Lidingö stadshus, Stockholmsvägen 50
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Gospelkonsert
Lidingö Gospel ger konserten Praises we
sing. Daniel Stenbaek, Piano; Magnus Ahlgren, Bas; Oscar Eriksson Uggla, trummor
och Dirigent, Anna Birgersson.
Tid: Lördag 13/11 kl. 18.00-19.30
Plats: Lidingö stadshus, Gustaf Dalénsalen, Stockholmsvägen 50

Lidingö Rock – deltävling 2
Nu är det klart att årets tävling av Lidingö
Rock blir av som planerat. Med restriktioner som har släppt ser vi väldigt mycket
fram emot att äntligen kunna ha publik
igen. Lidingö Rock är en musiktävling för
osignade band. Deltävlingarna sker på
Skärsätragården och finalen på Elverket,
Lidingö. För mer information och anmälan
av band se Lidingö Rocks hemsida,
www.lidingorock.se/
Tid: lördag 13/11
Plats: Skärsätragården, Pyrolavägen 17

Söndag

14 NOVEMBER

Öppet hus

Visning på Millesgården

Öppet hus på vävstugan där det visas
projekt som pågår i vävstolarna. Alla är
välkomna!
Tid: Söndag 14/11 kl. 10.00-14.00
Plats: Lidingö vävstuga, Stockholmsvägen 62

Vid innehav av ett årskort eller entrébiljett
får du en exklusiv visning av den aktuella
utställningen om Stig Lindberg och hans
konstnärskap. Kom redan 9.45 för att
undvika köbildning.
Tid: Söndag 14/11 kl. 10.00
Plats: Millesgården, Herserudsvägen 32

Skrivarverkstad med Vibeke
Olsson
Skrivarverkstad med årets Lidingö läser
& skriver-författare Vibeke Olsson! Se
mer information sid 4. Skrivarverkstan är
fullbokad.
Tid: Söndag 14/11 kl. 11.00-14.00, även
lördag 13/11
Plats: Lidingö stadshus, stadsbiblioteket,
Stockholmsvägen 50

Lidingö Museum
Fri entré till Lidingö Museum under
Kulturveckan. Välkomna att se den unika
utställningen Tro, Frihet och Gemenskap.
Se sid 5 för mer information om utställningen.
Tid: Söndag 14/11 kl. 12.00-15.00
Plats: Lidingö Museum, Lejonvägen 26 A

Invigning av AGA-fyren i Dalénum – vem får Gustaf Dalénpriset?
Denna AGA-fyr är inte ett sjömärke utan ett minnesmärke över Gustaf Dalén, hans uppfinningar och den drygt 100-åriga AGA-epoken på Lidingö. Inviger gör Kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors och Göran Dalén sonson till Gustaf Dalén. Samtidigt tillkännages
vem som är den första mottagaren av Gustaf Dalénpriset som delas ut den 30 november.
Tid: Söndag 14/11 kl. 16.00 Plats: Parken, invid Larsbergs brygga i Dalénum

Måndag

15 NOVEMBER

VisQvis
Varje visa blir en berättelse och du får vara med på qvisset!
Anton och Eva Bäckman framför visor och musik av bland andra Barbro Hörberg, Vladimir Vysotskij, Bengt Ahlfors, Mikael
Wiehe, Allan Edwall, Evert Taube, Olle Adolphsson med flera.
Du får svara på ett qviss där frågorna ibland har med visan att
göra!
Tid: Måndag 15/11 kl. 19.00 Plats: Lidingö stadshus, entréhallen

Musik på riktigt!
Musikskolan bjuder på
hela sitt register i en stafettkonsert.
Tid: Måndag 15/11
kl. 17.00- ca 19.00
Plats: Lidingö stadshus,
entréhallen
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Evenemangen är gratis om inte annat anges.

Tisdag

16 NOVEMBER
Lidingö Museum
Fri entré till Lidingö Museum under
Kulturveckan. Välkomna att se den unika
utställningen Tro, Frihet och Gemenskap.
Se sid 5 för mer information om utställningen.
Tid: Tisdag 16/11 kl. 12.00-15.00
Plats: Lidingö Museum, Lejonvägen 26 A

Gott och blandat
Fullbokat

Gropen
Barnteater för förskolebarn 3-5 år.
Cirkus Tigerbrand presenterar Gropen av
Augustprisade bilderboksförfattaren Emma
AdBåge. Gropen är en livsbejakande
berättelse om barns kreativitet och kraft
genom lek och hur de övervinner motgångar. Gropen är en plats vid sidan av, där
det kan uppstå nya saker, växa nya växter
som trivs just där och, visar det sig, nya
lekar. Hur länge som helst, hur roliga lekar
som helst. Berättelsen belyser vikten av
orörda områden, om ostyrda lekar och av
kommunikation mellan barn och vuxna. En
livsbejakande berättelse om barnens rätt
till sin lek och fantasi.
Regi: Anna Mannerheim
Skådespelare: Nadja Franke och Danny
Eriksson
Scenografi/Kostym: Linda Ingemansson
Sång och Musik: Emelie Fawcus Sundin
och Måra Stegard.
Foto: Jörgen Stegard
Med stöd av Region Stockholm.
Tid: Tisdag 16/11 kl. 09.30 och 10.45, även
onsdag och torsdag
Plats: Lidingö stadshus, Gustaf Dalénsalen
8

Konsert med körerna Lidingö Kids Midi,
Crescendo och Grandioso. Anna Birgersson
och Roberta Sciacco, körledare.
Musiker: Erika Hammarberg – piano,
Oscar Mattsson – bas, Hugo Marthinussen
– trummor.
Tid: Tisdag 16/11 kl. 18.00
Plats: Lidingö stadshus, Gustaf Dalénsalen

Författarafton med David
Thurfjell
Hur naturen blev svenskarnas religion.
Svenskarna är världens mest sekulariserade folk. Samtidigt upplever sig många
människor i detta land ha en djupt personlig och existentiell relation till naturen. Att
”Naturen är min kyrka” verkar därför vara
ett påstående som många kan känna igen
sig i. Har naturen tagit kyrkans plats som
svenskarnas religion? Hur kom det sig i så
fall att det blivit så.
David Thurfjell är professor i religionsvetenskap och författare till boken Granskogsfolk: hur naturen blev svenskarnas religion
(Norstedts 2020).
Tid: Tisdag 16/11 kl. 19.00
Plats: Ansgarskyrkan, Odenvägen 3

Onsdag

17 NOVEMBER

Gropen
Barnteater för förskolebarn 3-5 år. Cirkus Tigerbrand presenterar Gropen av Augustprisade bilderboksförfattaren Emma AdBåge.
Gropen är en livsbejakande berättelse om
barns kreativitet och kraft genom lek och
hur de övervinner motgångar. Se mer info
sid 8. Obs! Fullbokat.
Tid: Onsdag 17/11 kl. 09.30 och 10.45, även
tisdag och torsdag
Plats: Lidingö stadshus, Gustaf Dalénsalen

KomTek / ArtLab
Återbruk och ombruk av kläder, skor och
olika grejer. Kom och pimpa och gör personligt med Cricut och andra material och
sätt. Vi jobbar med blandtekniker. Avlagda
grejer blir som nya eller så blir avlagda
grejer till konstverk.
Tid: Onsdag 17/11 kl. 9.00-15.00 för grundskola och fritids, anmälan till komtek@
lidingo.se. Tillfälle för allmänheten lördag
20/11 kl. 11.00-16.00
Plats: Lidingö stadshus

Ljud och oljud
”Ljudfadern” Gert Palmcrantz reflekterar
över ljudutvecklingen efter mer än 60 år i
ljudets tjänst som producent och ljudtekniker. Gert spelar upp exempel ur det inspelade ljudets kulturhistoria och berättar om
den ljudtekniska utvecklingen under mer
än hundra år från Ljud och Oljud… eller
kanske tvärtom!
Tid: Onsdag 17/11 kl. 14.00
Plats: Lidingö stadshus, entréhallen
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Evenemangen är gratis om inte annat anges.

Onsdag

17 NOVEMBER

Den levande jukeboxen
Olle Eilestam sprider stor musikglädje och får alla att trivas! Han
är pianisten som kan spela och sjunga allt! Han kan drygt 2000
låtar utantill, allt från dansmusik till schlagers, swing, cocktailmusik, pop, rock, ballader och jazz! I flera år var han kapellmästare, pianist och sångare i SVT´s Söndagsöppet och har spelat
med över 100 kända artister. Han har spelat på Nalen, Berwaldhallen, Casino Cosmopol, Olympiateatern och varje nyår spelar
han på Grand Hotell. Varmt välkomna!
Tid: Onsdag 17/11 kl. 15.30-17.00
Plats: Lidingö stadshus, entréhallen

Från friförsamling på landsbygd till storstadskyrka –
en tidsresa från 1880-tal till
Ansgarskyrkan 2021

– Var kommer du ifrån, egentligen?
Denusha Sharma, Eric Monry och Idil
Adawe är tre av skribenterna i boken
Var kommer du ifrån, egentligen? Boken
innehåller personliga berättelser som reflekterar vardagen för rasifierade personer
i Sverige. Välkommen att ta dela ett samtal
om boken och tankarna bakom den.

Missionsförsamlingens ordförande Sven
Erik Wånell berättar och kåserar om sin
nyskrivna bok Tro, frihet och gemenskap.
Den handlar om missionsförsamlingens utveckling
på Lidingö. För mer än
130 år sedan samlades
några trädgårdsmästare
och lantbrukare i det
då lantliga Lidingö för
att bilda en frikyrkoförsamling. Det första
missionshuset låg
i Stockby. Hundra år senare stod
dagens Ansgarskyrka färdig mitt i Lidingö
centrum, en dynamisk del av en storstad.
Programmet är ett samarrangemang
mellan Missionsförsamlingen och Lidingö
Hembygdsförening.

Tid: Onsdag 17/11 kl. 18.00
Plats: Lidingö stadshus, stadsbiblioteket

Tid: Onsdag 17/11 kl. 19.00
Plats: Ansgarskyrkan, Odenvägen 3

TNKVRT

10

Torsdag

18 NOVEMBER
KomTek / ArtLab
Återbruk och ombruk av kläder, skor och
olika grejer. Kom och pimpa och gör personligt med Cricut och andra material och
sätt. Vi jobbar med blandtekniker. Avlagda
grejer blir som nya eller så blir avlagda
grejer till konstverk.

Gropen
Barnteater för förskolebarn 3-5 år. Cirkus Tigerbrand presenterar Gropen avAugustprisade bilderboksförfattaren Emma AdBåge.
Gropen är en livsbejakande berättelse om
barns kreativitet och kraft genom lek och
hur de övervinner motgångar. Se mer info
sid 8. Obs! Fullbokat.
Tid: Torsdag 18/11 kl. 09.30 och 10.45,
även tisdag och onsdag
Plats: Lidingö stadshus, Gustaf Dalénsalen

Tid: Torsdag 18/11 kl. 9.00-15.00 för grundskola och fritids, anmälan till komtek@
lidingo.se. Tillfälle för allmänheten lördag
20/11 kl. 11.00-16.00
Plats: Lidingö stadshus

Lidingö Museum
Fri entré till Lidingö Museum under
Kulturveckan. Välkomna att se den unika
utställningen Tro, Frihet och Gemenskap. e
sid 5 för mer information om utställningen.
Tid: Torsdag 18/11 kl. 12.00-15.00
Plats: Lidingö Museum, Lejonvägen 26 A

Sara Kristoffersson
”Skandinavisk design” lanserades på
1950-talet som en motvikt till den totalitära modernismen. Den beskrevs som social,
inte socialistisk, elegant men lågmäld, allt
som oftast utförd i naturliga material. Ett
humanistiskt och demokratiskt träalternativ till de kalla stålrören. I föreläsningen ges
en historisk översikt om begreppet ”Skandinavisk design”, dess uppgång, fall och
renässans. Sara är professor på konstfack,
författare med mera.
Arrangör är Nyckelviksskolan.
Tid: Torsdag 18/11 kl. 14.00
Plats: Lidingö stadshus, Gustaf Dalénsalen
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Evenemangen är gratis om inte annat anges.

Torsdag

18 NOVEMBER
Foto: Charlie Drevstam

Klas Östergren kommer till Lidingö!
Klas Östergren, en av Sveriges mest uppmärksammade författare samtalar med sin förläggare Stephen Farran-Lee om sitt författarskap. År 2020 nominerades han till Augustpriset
för romanen Renegater, slutet på en trilogi. Gentlemen - hans stora genombrott 1980 - och
Gangsters var tidigare delar i trilogin. Förutom ett stort antal skönlitterära verk har han skrivit flera filmmanus och belönades med Guldbaggen för sitt manus till filmen Gentlemen.
Hösten 2021 är Klas Östergren aktuell med två nya böcker: Två pistoler, en historisk roman
om Gustav III:s hovstallmästare med början 1831 men rykande aktuell i vår samtid och Julrevy i Jonseryd och andra berättelser, som utgör en hel berättelse om julen och julkänslan
som den ser ut i olika skeden i livet. Den utkommer 2 november 2021.
Akademibokhandeln säljer de nya böckerna i A-hallen.
Ett samarrangemang mellan Lidingö stadsbibliotek och Sällskapet bibliotekets vänner
Lidingö.
Tid: Torsdag 18/11 kl. 18.00

Plats: Lidingö stadshus, entréhallen

Jorden vi ärvde
Körkonsert med Ansgarskyrkans Vokalensemble och Jonas Sjöblom under ledning av
Anna Smedendahl Rosén.
Tid: Torsdag 18/11 kl. 19.00
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Plats: Ansgarskyrkan, Odenvägen 3

Fredag

19 NOVEMBER

Minneskonsert
Minneskonsert för kyrkomusiker Torgny Erséus. Han var bland
annat tonsättare, körledare, redaktör och en musikalisk brobyggare. Han var även lärare vid det tidigare Teologiska seminariet
på Lidingö 1959–1981 och en av de stora profilerna inom Lidingö
Missionsförsamling. Han var också ordförande i frikyrkliga psalmkommittén som sammanställde Psalmer och Sånger 1987.
Medverkande: Hans Fagius, Anders Andersson, Anna Skagersten,
Thore Kennestad, Anna Smedendahl Rosén med flera.
Efter konserten en minnesstund. Anmälan senast 12/11 till
info@ansgarskyrkan.se
Tid: Fredag 19/11 kl. 19.00

Plats: Ansgarskyrkan, Odenvägen 3
foto: Emelie Westlander

Musikalens fantastiska värld
En magisk kväll där fyra fantastiska musikalartister och en makalös pianist bjuder på musik från klassiska och moderna musikaler. Vi får höra musik från bland annat Little Shop
Of Horrors, Mamma Mia, Anything Goes och Waitress.
Anniela Andersson har tidigare arbetat som artist på Wallmans Stockholm och har
medverkat i Melodifestivalen.
Ebba Irestad sågs senast i huvudrollen i musikalen Firebringer. Hon medverkade även i
musikalen En Värsting till syster på Chinateatern, i rollen som syster Maria Roberts.
Amanda Eriksson har tidigare arbetat som artist på Wallmans i Stockholm och frilansar
även som sångerska.
Anna Åström har medverkat i en rad uppsättningar på Stockholms Stadsteater och Dramaten. Hon har medverkat i musikaler, tv-serier och filmer. Hon startade sin bana som
12-åring med huvudrollen i SVT:s julkalender Dieselråttor och sjömansmöss från 2002.
Vid pianot sitter den fantastiska pianisten Maria Olofsson som efter examen från Kungl.
Musikhögskolan är verksam som kompositör och frilansare i Stockholm och London.
Kvällens konferencier som guidar er i musikalens värld heter Robin Karlsson.
Fri entré men biljetter måste bokas på https://simplesignup.se/event/184922
Tid: Fredag 19/11 kl. 19.00

Plats: Sagateatern, Sagavägen 6
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Evenemangen är gratis om inte annat anges.

Lördag

20 NOVEMBER

Öppet hus
Öppet hus på vävstugan där det visas projekt som
pågår i vävstolarna. Alla är välkomna!
Tid: Lördag 20/11 kl. 10.00-14.00
Plats: Lidingö Vävstuga, Stockholmsvägen 62
Foto: P-O Gustavsson

Dansens dag
Under några timmar får du uppleva dans av Lidingö Danscenter och Dansen Lidingö och
även prova på dansklass, för ungdomar 12-19 år, i stadshusets friskvårdslokal med danspedagog Jenny Engström. Koreograf Helena Franzén visar och berättar om sin utställning
Mitt dansande liv som tidigare visats på Dansmuseet under 2020 och Helenas 30-årsjubileum som koreograf och dansare.
För barn och vuxna.
Tid: Lördag 20/11 kl. 11.00 – ca 15.00
Plats: Lidingö stadshus, entréhallen, Stockholmsvägen 50
kl. 11.00 – stadshuset öppnar och dansklass i friskvårdslokalen
kl. 13.00 – Lidingö Danscenter bjuder på smakprov från deras repertoar
kl. 14.30 – Dansen Lidingös barngrupper visar upp vad de övat på
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”Håll avstånd till varandra och stanna hemma om du känner dig sjuk.”
Foto: Yanan Li

Visning på Millesgården
Vid innehav av ett årskort eller entrébiljett
får du en exklusiv visning av den aktuella
utställningen om Stig Lindberg och hans
konstnärskap.
Tid: Lördag 20/11, kl. 10.00
Plats: Millesgården, Herserudsvägen 32

Lidingö
Museum
Fri entré till Lidingö
Museum under Kulturveckan. Välkomna att
se den unika utställningen Tro, Frihet och
Gemenskap. Se sid 5
för mer information
om utställningen.
Tid: Lördag 20/11 kl. 12.00-15.00
Plats: Lidingö Museum, Lejonvägen 26 A

Hållbart – pallar i svensk
björk, ek och furu
Förstaårsstudenterna visar sina pallar i
egen formgivning och tillverkning.

KomTek / ArtLab
Återbruk och ombruk av kläder, skor och
olika grejer. Kom och pimpa och gör personligt med Cricut och andra material och
sätt. Vi jobbar med blandtekniker. Avlagda
grejer blir som nya eller så blir avlagda
grejer till konstverk.
Tid: Lördag 20/11 kl. 11.00-16.00 för allmänheten
Plats: Lidingö stadshus,
Stockholmsvägen 50

Tid: Lördag 20/11 kl. 11.00-16.00
Plats: Malmstens, Linköpings universitet,
Larsbergsvägen 8

”I pipsvängen”
Elevkonsert med orgelelever från Lidingö
församling och Musikskolan Lilla Akademien.
Tid: Lördag 20/11 kl. 15.00
Plats: Ansgarskyrkan, Odenvägen 3
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Evenemangen är gratis om inte annat anges.

Lördag

20 NOVEMBER

Ballroom Big Band
Lidingö Jazzklubb firar sitt coronaförsenade 25-årsjubileum med att bjuda in
Ballroom Big Band till storstilad konsert
under Lidingö kulturvecka. Orkestern är
stockholmsbaserad och spelar klassisk
melodiös storbandsjazz. Repertoaren är
hämtad från ”The Great American Song
Book” men också från svensk musik- och
låtskatt. Soundet känner man igen från
bland andra Glenn Miller, Thore Ehrling,
Tommy Dorsey, Harry Arnold och Benny
Goodman.
Ballroom Big Band har den klassiska storbandssättningen med fem träblås (saxofon
och klarinett), fyra trumpeter, fyra tromboner, piano, bas, gitarr och trummor. Vokalist
och crooner fyller på med sång.
Bandet består av såväl professionella symfoniker som fritidsmusiker. Några är unga
musikstuderande som delar sitt stora storbandsintresse med ”ärrade” musiker som
varit med i många år. Orkesterledaren och
croonern Bosse Andersson sjöng tidigare
med Gals and Pals. Vokalist är Mia Löfgren
som slog igenom med gruppen Rednex för
ett par decennier sedan. Fri entré för medlemmar, icke medlem 100 kr.
Tid: Lördag 20/11 kl. 15.00
Plats: Lidingö stadshus, Gustaf Dalénsalen

Kom och sjung spirituals!
”Deep River” Spirituals Singalong med
Våghalsarna. Medverkande: Anna Birgersson, Simon Hermansson, Anna Smedendahl-Rosén, Annika Hudak med flera.
Tid: Lördag 20/11 kl. 16.30
Plats: Ansgarskyrkan, Odenvägen 3
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Söndag

21 NOVEMBER
Foto: Yanan Li

Öppet hus
Öppet hus på vävstugan där det visas
projekt som pågår i vävstolarna. Alla är
välkomna!
Tid: Söndag 21/11 kl. 10.00-14.00
Plats: Lidingö Vävstuga,
Stockholmsvägen 62

Lidingö Museum

Visning på Millesgården

Fri entré till Lidingö Museum under
Kulturveckan. Välkomna att se den unika
utställningen Tro, Frihet och Gemenskap.
Se sid 5 för mer information om utställningen.

Vid innehav av ett årskort eller entrébiljett
får du en exklusiv visning av den aktuella
utställningen om Stig Lindberg och hans
konstnärskap. Kom redan 9.45 för att
undvika köbildning.

Tid: Söndag 21/11 kl. 12.00-15.00
Plats: Lidingö Museum, Lejonvägen 26 A

Tid: Söndag 21/11 kl. 10.00
Plats: Millesgården, Herserudsvägen 32
Foto:Anneli Mannberg

The Shining Night
Kom och lyssna på en efterlängtad körkonsert med Lidingö Vox. På repertoaren står
musik av bland annat Ola Gjeilo, Morten
Lauridsen, Erik Esenwalds, Arvo Pärt,
Hugo Alfvén, Niels Lindberg och Lars-Erik
Larsson.
Tid: Söndag 21/11 kl. 16.00
Plats: Ansgarskyrkan, Odenvägen 3
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Mitt dansande liv
Utställning på Dansmuseet
10 dec - 2 feb 2020

Återkommande under Kulturveckan

Utställning i stadshuset
Utställningen Mitt dansande liv som belyser ett liv i dansens tecken. År 2020 firade Helena
Franzén 30 år som verksam koreograf! Ta del av Helena Franzéns arbete och möt henne
och hennes dansare på nära håll i denna utställning.
Mitt dansande liv omfattar utdrag ur Helenas repertoar, som består av sceniska verk, sceniska objekt, fotografier, nyskrivna texter, musik från föreställningar och kostymer. Dessutom
samtal
och intervjuer
experter
från dansfältet.
En utställning
ommed
Helena
Franzéns
30 år
Helena
också tagit
fram föreställningen
somhar
koreograf.
Utställningen
omfattarFrån och med nu i samarbete med barn och
ungdomar
från fotografier,
Lidingö och nyskrivna
som hade urpremiär
våren 2021. En del av utställningen tillägdansfilmer,
texter,
naskostymer,
det projektet.
sceniska objekt samt musik
föreställningar.
Tid:från
11 - 21
november Plats: Lidingö stadshus
Dansvisningar i utställningen
13-14, 20–21 dec samt 10-11,
17-18, 24-25 och 31 jan kl 13.00.

Ljus på Långängen
För fjärde året i rad lyser Lidingökonstnärer upp höstmörkret med ljuspunkter utmed Västra
Långängskärret mellan Stockby och Långängens Gård under Kulturveckan. Den populära
installationen pågår mellan 5/11-19/12.
Tid: 5/11-19/12
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Plats: Långängens naturreservat

Med reservation för ändringar.

Återkommande programpunkter
Foto: Yanan Li

Visningar på Millesgården
Vid innehav av ett årskort eller entrébiljett får du en
exklusiv visning under helgdagarna, av den aktuella
utställningen om Stig Lindberg och hans konstnärskap.
Kom gärna ca 9.45 för att undvika köbildning, visningen börjar kl. 10.00.
Tid: 13-14/11 och 20-21/11, alla dagar kl. 10.00
Plats: Millesgården, Herserudsvägen 32

Lidingö Museum
Fri entré till Lidingö Museum under Kulturveckan. Tro,
Frihet och Gemenskap heter höstens andra utställning
på Lidingö Museum. Den är ett samarrangemang
mellan Hembygdsföreningen och Lidingö Missionsförsamling och skildrar med bland annat unika bilder
utvecklingen från Lidingö friförsamling till dagens Ansgarskyrkan. Den omspänner mer än 130 års utveckling
här på Lidingö och är en intressant samhällsberättelse
kring en stor och betydelsefull folkrörelse och ett
frikyrkligt samfund i vårt land.
Tid: Lördag-söndag 13-14/11, tisdag och torsdag 16 och
18/11 samt lördag-söndag
20-21/11, alla dagar kl. 12.00-15.00
Plats: Lidingö Museum, Lejonvägen 26 A

Öppet hus
Öppet hus på vävstugan där det visas projekt som
pågår i vävstolarna. Alla är välkomna!
Tid: Lördag-söndag 13-14/11 samt lördag-söndag 2021/11, alla dagar kl. 10.00-14.00
Plats: Lidingö Vävstuga, Stockholmsvägen 62
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Håll koll på Kulturen under hela året!
Under årets återstående 51 veckor finner du kultur överallt. Lidingö Kulturkalender har
intentionen att täcka in alla kulturhändelser på Lidingö. Kulturkalendern uppdateras kontinuerligt och skickas som nyhetsbrev en gång i månaden.
Vill du ha med ditt kulturevent i kalendern finns ett formulär att fylla i på www.lidingo.se/
kulturkalendern. Vill du kanske prenumerera kan du mejla kulturkalendern@lidingo.se.

Höstsalong -21
Föreningen Lidingökonstnärerna är tillbaka med en stor utställning i stadshuset med flera av
medlemmarna. Utställningen pågår 26 november till 9 januari 2022.

Bilder & berättelser
15 januari till 6 februari 2022 ställer Lotta Ekman ut sina alster i stadshuset. Lotta Ekman är utbildad vid Ecole supérieure d’arts graphiques i Frankrike. Hon är konstnär, lärare och illustratör.
Lottas stora intresse för natur och naturvård avspeglar sig i hennes teckningar och målningar,
där djur och växter har en stor roll. Med känsla för detaljer arbetar Lotta framför allt i gouache
på papper. Lotta har också skrivit och illustrerat flera barnböcker.

Grafiska Sällskapet 112 år
Grafiska sällskapet är en organisation som funnits sedan 1910 och består av bildkonstnärer som
har grafik i olika former som sitt arbetssätt och uttryck. Det är cirka 430 medlemmar runtom
i landet som arbetar med någon form av grafisk aktivitet. Centrum för verksamheten finns på
Hornsgatan 6 i Stockholm.
Utställningen i Lidingö stadshus kommer visa ett urval av cirka 120 medlemmars grafiska verk.
Se mer www.grafiskasallskapet.se

Ungkulturarbete pågår!
Ett 40 tal ungdomar skapar just nu ett teater-, dans-, musik- och konstprojekt. En mycket känd
förlaga ligger som grund men kommer att tolkas på ett helt nytt sätt. Ingenting kommer att
vara sig likt förutom allas vilja att få älska vem man vill. Alla är välkomna till en förställning som
kommer att bli färgsprakande, makalös och en hyllning till kulturen.
Bakom projektet står kultur- och ungdomsavdelningen på Lidingö stad.
Premiär i mars i Gustav Dahlén salen, Lidingö stadshus.

Lidingökvinnor som gjort avtryck och intryck
År 2021 är det 100 år sedan kvinnor för första gången fick rösta i riksdagsvalet. På Lidingö
Museum berättar vi i en utställning om betydelsefulla kvinnor som bott och verkat på vår ö.
Utställningen invigs på Lidingö Museum 4 december.

